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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació de la redacció
La Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres
requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de
la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana (PMU). El propòsit bàsic de la Llei
9/2003 és millorar l’accessibilitat tot minimitzant els impactes negatius del transport.
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix el requisit d’elaborar plans de mobilitat
urbana en aquells municipis que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de
viatgers. Aquest darrer punt està determinat per dues normes:


La Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix l’obligatorietat de donar servei
de transport col·lectiu urbà en els municipis que siguin capital de comarca o tinguin més de
50.000 habitants.



Els plans directors de mobilitat que, en aquells àmbits on estiguin aprovats, podran establir
requisits addicionals. En el cas de Vilafranca del Penedès, el Pla Director de Mobilitat de la
Regió Metropolitana de Barcelona fixa que tots els municipis amb més de 20.000 habitants
han d’elaborar un PMU.

Vilafranca del Penedès compleix els 2 condicionants pels quals ha redactar un PMU.

1.2. Antecedents
1.2.1. Àmbit internacional
24ª Conferència de les Parts (COP24) de la Convenció marc de les Nacions
Unides sobre Canvi Climàtic (UNFCC)
Des que va entrar en vigor el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, les
parts en la Cimera –els països que han ratificat, acceptat o aprovat el tractat o s’hi han adherites reuneixen anualment en la Conferència de les Parts (coneguda com a COP, les sigles en
anglès: Conference of the Parties). L’objectiu d'aquestes cimeres és impulsar i supervisar
l’aplicació del Conveni i continuar les converses sobre la manera més indicada d’abordar el
canvi climàtic. Les successives decisions adoptades per les COP en els seus períodes de
sessions constitueixen a un conjunt de normes per a l’aplicació pràctica i eficaç del Conveni.
En el cas d’aquesta conferència, els participants van acordar posar en funcionament les
normes de l’Acord de París a partir de 2020. L’acord, signat a París l’any 2016 i adoptat per 195
països, estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Els grans objectius de l’acord de París són:
a. Mantenir l'augment de la temperatura mitjana global en una mica menys de 2 °C per
sobre dels nivells preindustrials, tot i seguir fent esforços per arribar a limitar dit augment
de temperatura a menys d'1,5 °C per sobre de dits nivells preindustrials, reconeixent
que això reduiria significativament els riscos i els impactes sobre el canvi climàtic;
b. Augmentar la capacitat d'adaptació als efectes adversos del canvi climàtic, fomentant
l'adaptació al clima, i assolir un desenvolupament que sigui baix en emissions de gasos
amb efecte d' hivernacle, de manera que no amenaci la producció d'aliments;
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c. Adaptar els fluxos financers per a fer-los compatibles amb un camí que porti cap a unes
baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i fer que el desenvolupament sigui
amistós amb el clima.

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic
Aprovat el 9 de maig de 1992, l’objectiu del Conveni és l’estabilització de les concentracions de
gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques
perilloses en el sistema climàtic.
El Conveni estableix una sèrie de principis que han de respectar totes les Parts a l’hora
d’adoptar les mesures encaminades a complir l’objectiu:






La protecció del sistema climàtic en benefici de les generacions presents i futures.
Les responsabilitats comunes però diferenciades de les Parts. Com a conseqüència, els
països desenvolupats han de prendre la iniciativa.
El principi de precaució, principi pel qual la falta de certesa científica total no ha
d’utilitzar-se per posposar les mesures de mitigació del canvi climàtic si hi ha una
amenaça de dany greu.
El dret al desenvolupament sostenible de les Parts.
La cooperació per a la promoció d’un sistema econòmic internacional obert i propici al
creixement econòmic i al desenvolupament sostenible de totes les Parts.

Segon període de compromís del Protocol de Kyoto
El protocol de Kyoto és un protocol de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic que té per objectiu reduir les emissions de sis gasos amb efecte d’hivernacle que
causen l’escalfament global. El protocol va acordar la reducció de, com a mínim, un 5% de les
emissions d’aquests gasos en el període 2008-2012 respecte a les xifres de 1990.
L’acord es va estendre fins el 2020 amb la signatura del Segon Període de Kyoto en el marc de
la Conferència contra el canvi climàtic de Doha (COP18). L’objectiu era donar temps a
l’organisme per elaborar un nou acord que substituís, a partir de 2020, les mesures proposades
en el primer document. En l’acord es va comunicar la intenció de reduir les emissions de GEH
de l'ONU al 20% respecte a l'any 1990. No obstant això, aquest procés va denotar un feble
compromís dels països industrialitzats a la darrera cimera a Doha.

1.2.2. Àmbit europeu
Directives 2003/87/CE i 2009/29/CE
Aquest document (2003) estableix un règim per al comerç del drets d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle en el conjunt de la comunitat europea. El 2009 es va modificar amb
l’objectiu de perfeccionar i ampliar el règim comunitari del comerç d’emissions.
La nova directiva va establir, entre d’altres, la reducció del 21% de les emissions pels sectors
industrial i energètic abans del 2020.
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Paquet legislatiu d’energia i clima
El Consell de la Unió Europea va adoptar l’abril de 2009 el paquet d’energia i clima, on es
concreten un conjunt de mesures amb el propòsit d’assolir, en l’horitzó 2020, els següents
objectius:




Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 20%.
Millorar l’eficiència energètica en un 20%.
Incrementar l’ús d’energies renovables en un 20% sobre el consum energètic de la Unió
Europea.

El paquet també conté mesures relacionades amb els esforços que ha de fer cada estat
membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport,
l’agricultura o els residus.

Estratègia Europa 2020
Aquesta estratègia hauria de permetre, en l’horitzó 2020, assolir un creixement intel·ligent (a
través dels coneixements i de la innovació), sostenible (basat en una economia més verda, més
eficaç en la gestió dels recursos si més competitiva) i integrador (orientat a reforçar l’ocupació,
la cohesió social i territorial).
Així, estableix cinc objectius clau que la UE ha d’aconseguir al final de la dècada en els àmbits
de l’ocupació, l’educació, investigació i innovació, integració social i reducció de la pobresa, i
canvi climàtic i energia:






Assolir una taxa d’ocupació del 75% de la població d’entre els 20 i els 64 anys.
Invertir el 3% del PIB de la UE en I+D.
Reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, augmentar un 20% les
energies renovables i augmentar un 20% l’eficiència energètica.
Reduir la taxa d’abandonament escolar per sota del 10% i augmentar fins al 40% la taxa
de titulats d’ensenyament superior entre els 30 i els 40 anys.
Lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.

Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic
En la comunicació COM (2013) 216 de la Comissió Europea fa esment a la necessitat
d’impulsar una estratègia d’adaptació que abasti al conjunt de la UE. L’estratègia té en compte
els efectes mundials del canvi climàtic com, per exemple, les alteracions de les cadenes de
subministrament o les dificultats per accedir als subministres de matèries primeres, energia i
aliments, i les seves repercussions a la UE.










La finalitat general de l’estratègia és contribuir a una Europa més resilient al clima. Les
principals actuacions que recull el document són:
Instar a tots els Estats membres a adoptar estratègies exhaustives d’adaptació.
Facilitar el finançament de LIFE per donar suport a la creació de capacitats i accelerar
les mesures de adaptació a Europa (2013 – 2020).
Introduir l’adaptació en el marc del pacte entre alcaldes (2013/2014).
Remeiar el dèficit de coneixement.
Convertir Climate-ADAPT en la finestreta única d’informació sobre l’adaptació a Europa.
Facilitar la reducció de l’impacte del canvi climàtic de la política agrícola comuna (PAC),
la política de cohesió i la política pesquera comú (PPC).
Garantir infraestructures més resistents.
Promoure assegurances i productes financers per a les decisions sobre inversions i
empreses resistents.
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1.2.3. Àmbit estatal

Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta 2007 – 2012 – 2020
L’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta 2007-2012-2020 (EECCEL) és
l’instrument marc que defineix els àmbits i sectors on adoptar polítiques i mesures per a mitigar
el canvi climàtic, pal·liar els seus efectes adversos i possibilitar el compliment dels
compromisos internacionals adquirits en matèria de canvi climàtic. Forma part de l’Estratègia
espanyola de desenvolupament sostenible i pren com a referència l’Estratègia espanyola per al
compliment del Protocol de Kyoto aprovada el 2004.

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
Estableix la regulació del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per
fomentar la reducció d’aquests gasos d’una forma eficaç i econòmicament eficient. La Llei
trasllada a la legislació espanyola la directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
El PNACC s’elabora com a marc per a la coordinació entre administracions públiques per a les
activitats d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic. Entre els seus
objectius específics inicials hi ha desenvolupar i aplicar mètodes i eines per avaluar els
impactes, la vulnerabilitat i l’adaptació al canvi climàtic en diferents sectors socioeconòmics i
sistemes ecològics a Espanya, i promoure la participació entre tots els agents implicats en els
diferents sectors/sistemes, amb l’objecte d’integrar en les polítiques sectorials l’adaptació al
canvi climàtic.

1.2.4. Àmbit català
Pla Energia i Canvi Climàtic 2012 – 2020
Aprovat pel Govern en data 9 d’octubre de 2012, i seguint els preceptes de la UE de reducció
de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% per l’any 2020 en relació a
l’any 1990, fixa els següents objectius:




Reduir en un 20% el consum d’energia l’any 2020 respecte un escenari tendencial
(concretament preveu la reducció del 20,7%)
Assolir la participació de les energies renovables en el consum brut d’energia final en un
20% l’any 2020
Augmentar la participació de les energies renovables en el consum energètic del sector
transport fins al 10% l’any 2020. Preveu unes quotes de penetració del vehicle elèctric a
Catalunya per tipologia de vehicle (híbrids o elèctrics purs) l’any 2020.

El Pla constata que el sector del transport és a Catalunya el més consumidor d’energia final,
amb un 41,0% del total, seguit de la indústria amb un 26,9%. En aquesta línia indica que en els
propers anys cal equilibrar els següents objectius:
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Garantir la seguretat i qualitat del subministrament.
Establir un model competitiu econòmicament, i amb menys dependència exterior.
Respectar el medi ambient.
Un pes més gran de les energies renovables.
Reduir el consum dels combustibles fòssils.
Millorar l’eficiència en la utilització de l’energia.

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020
Després de constatar que el canvi climàtic és un fet real i confirmat, així com exposant diferents
afectacions d’aquest fet tant a Catalunya com al món, es planteja la Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic (en endavant, ESCACC). Dins la estratègia, es plantegen
diferents vies d’actuació, i una d’elles és remarcar les principals afectacions dins els diferents
sectors. Un d’aquests sectors és la mobilitat, per la que la ESCACC planteja que caldrà prendre
en consideració:





Futures afectacions a la xarxa viària per esllavissades o per episodis de pluges
intenses.
Afectacions en el transport ferroviari, sobretot per episodis meteorològics extrems.
Implicacions econòmiques per reparació de desperfectes, implicacions sobre sectors
econòmics productius o afectacions socials.
Afectacions a la seguretat viària, tot i que l’asfaltat es considera de qualitat i resistent als
canvis de temperatura o a la forta intensitat de les tempestes.
Afectacions en el transport aeri i marítim i en les infraestructures costaneres, que veuran
com l’augment de la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems seran la principal
causa de suspensió d’operacions en el trànsit aeri i en el transport marítim.

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2016)
El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) analitza l’estat del clima i la seva
evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques
com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics. L’informe fa un
diagnòstic de la situació sobre quatre aspectes: les bases científiques del canvi climàtic; els
sistemes naturals (impactes, vulnerabilitat i adaptació); sistemes humans (impactes,
vulnerabilitat, adaptació i mitigació); i la governança i gestió del canvi climàtic.
Quant a transport, mobilitat i logística, l’article fa un seguit de recomanacions com:






L’incentiu econòmic de la substitució de la flota vehicular per vehicles amb motor tèrmic
d’etiqueta ambiental superior i per vehicles híbrids i elèctrics, especialment en flotes
públiques o d’empreses.
La restricció i la regulació de l’accés dels vehicles amb més impacte (amb prohibició i/o
pagament de tarifa), mitjançant taules de diàleg i consens amb els actors implicats.
El desenvolupament de mesures de gestió ambiental del trànsit a l’accés a les ciutats
principals (com ara la velocitat variable o els carrils d’alta ocupació sense grans
inversions en infraestructures) i d’una política tarifària d’aparcament a les ciutats.
La creació d’una infraestructura segura per a mitjans de transport no motoritzats dins
dels municipis i principalment entre els municipis adjacents i els llocs de treball situats a
la perifèria (com ara als polígons industrials).
L’adopció de mesures de prioritat de pas en el cas del transport públic de superfície per
a fer-lo més competitiu respecte del vehicle privat (com ara la coordinació semafòrica o
la restricció d’aparcament al voltant de les parades).
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La potenciació de la motocicleta elèctrica mitjançant ajudes públiques per a la
substitució de les motocicletes de motor tèrmic i el foment de la R+D+I per al
desenvolupament d’aquest tipus de vehicles en empreses nacionals.
La restricció d’espai viari al vehicle privat per mitjà de la creació de vies de circulació
amb prou capacitat per al trànsit de pas.

Nova agenda urbana 2030
També coneguda com la “Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans
Sostenibles per a Tothom”, la nova agenda urbana impulsada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides cerca l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible
des de les vessants social, ambiental i econòmica.
L’Agenda Urbana de Catalunya és l’eina que permet potenciar i afrontar els reptes que planteja
la creixent urbanització. El principis de l’Agenda Urbana catalana són:






L’Agenda 2030 com a marc de referència: el document incorpora 8 dels objectius
establerts en l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030: a) Aconseguir que les
ciutats i els assentament humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles; b) Fi
de la pobresa; c) Salut i benestar; d) Aigua neta i sanejament; e) Energia neta i
assequible; f) Indústria, innovació, infraestructures; g) Consum i producció
responsables; h) Acció pel clima.
Dimensió territorial: l’àmbit d’actuació té en compte les grans conurbacions del país i la
particular configuració nodal del territori sobre el qual descansa l’àrea metropolitana.
Sostenibilitat econòmica, ambiental i social: abundar en les polítiques de sostenibilitat
social, la sostenibilitat ambiental (transformació del model energètic) i la sostenibilitat
econòmica (els avantatges de la concentració urbana).
Governança compartida: la implicació de tots els actors i agents que influeixen amb les
seves decisions en la ciutat i el territori.

Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic
La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic té com a finalitats reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions.
La Llei persegueix cinc finalitats:






Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.
Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i
fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i
reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.
Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la
participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

La Llei està afectada per la sentència de 20 de juny de 2019 del Tribunal Constitucional que ha
anul·lat la disposició addicional primera, la qual preveia reduir un 40% les emissions de GEH
per al 2030, un 65% de cara al 2040 i un 100% per al 2050 en relació a 1990. Per tant, cal
assumir els esforços de reducció d’emissions difuses d’acord amb els criteris de repartiment
d’esforços europeus: reducció del 32% d’emissions GEH l’any 2030 respecte el 2005 (nous
criteris de la Comissió Europea).
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Directrius Nacionals de Mobilitat
Les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) constitueixen el marc per l’aplicació dels objectius
de mobilitat fixats per la Llei de mobilitat 9/2003. Tenen naturalesa de pla territorial sectorial i
s’han de revisar, com a mínim, cada sis anys.
La funció de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la
situació actual dins l’àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat.
Actualment es troben en fase de revisió per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya.

Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia per al desenvolupament
sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 amb l’objectiu de garantir la transició de Catalunya
cap a una economia segura, eco eficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència,
en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya
i al món.
La concreció i la quantificació dels objectius estratègics i el càlcul de les externalitats dels
principals processos productius que es duen a terme a Catalunya fan que l’estratègia
esdevingui un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de
decisions i fonamenta la millora de la productivitat de l’economia catalana a través de la
reducció de les externalitats. Les principals línies estratègiques que caldrà prendre en
consideració són:





LE 1.3 Coordinar i integrar efectivament la conservació de la biodiversitat
LE 2.1 Reorientar el model de producció i consum energètic prioritzant la baixa intensitat
energètica i baixa emissió de carboni i maximitzar l’estalvi i l’eficiència energètica, a fi de
fer front al canvi climàtic.
LE 3.1 Incrementar de manera efectiva la quota modal del transport sostenible de
mercaderies i persones per minimitzar-ne l’impacte socioambiental i econòmic
LE 3.2 Establir les condicions tècniques i logístiques adequades per garantir un
increment determinat de l’electrificació del transport: vehicles elèctrics, transport sobre
rails, etc.

PDI: Pla Director d’Infraestructures (2011-2020)
El Pla Director d’Infraestructures té una vigència de 10 anys i recull totes les actuacions en
infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió
Metropolitana de Barcelona, territori on està inclòs el municipi de Vilafranca del Penedès, amb
independència de l’Administració i l’operador que les explota. S’emmarca en la Llei 9/2003 de
la mobilitat i expressa les dades quant a àmbits territorials.
En l’àmbit de les infraestructures ferroviàries es preveu com a projecte la nova línia orbital
ferroviària Mataró-Granollers-Sabadell-Terrassa-Martorell-Vilafranca del Penedès-Vilanova i la
Geltrú.
Complementàriament, pel 2020 el soterrament de la línia fèrria? i la construcció d’una nova
estació per la xarxa de Rodalies i amb correspondència amb el futur baixador de la LAV.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026
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PDI: Pla Director d’Infraestructures (2021 – 2030)
La revisió del Pla Director d’Infraestructures es troba en de redacció, però cal fer-hi esment en
l’adopció del futur PMU de Vilafranca del Penedès.
Com en l’anterior document, aquest pla té una vigència de 10 anys i recull totes les actuacions
en infraestructures de transport públic previstes per a un decenni dins de l’àmbit de la Regió
Metropolitana de Barcelona, territori on s’inclou Vilafranca del Penedès. L’objectiu principal del
nou pdI és incrementar la quota modal en els desplaçaments en transport públic i aconseguir
un sistema plenament accessible i eficient, adaptat a la digitalització i la mobilitat 4.0, tot reduint
les emissions i els efectes nocius per la salut de les persones del sector del transport.
Els programes d’actuació previstos contemplen que, en el primer període de l’agenda del pdI,
es finalitzi la execució/implantació d’allò previst en el pdI 2011 – 2020 que resta pendent. És el
cas de la nova línia orbital ferroviària Mataró-Granollers-Sabadell-Terrassa-Martorell-Vilafranca
del Penedès-Vilanova i la Geltrú.
Els altres programes d’actuació previstos versaran sobre els següents eixos:






Ampliació de la xarxa ferroviària (metro i FGC) i de tramvia.
Desplegament de la xarxa ferroviària estatal.
Intercanviadors.
Infraestructures de transport públic per carretera.
Modernització i millora de les xarxes existents.

Pla de transport de viatgers a Catalunya, 2020 (PTVC).
És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys
en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del
sistema. Té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre,
de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003,
de 13 de juny, de la mobilitat.
Quant a la xarxa ferroviària, els objectius aplicables a Vilafranca del Penedès serien els
següents:



La construcció d’una nova estació de Rodalies Renfe a Vilafranca del Penedès.
La millora en els serveis regionals convencionals i d’altes prestacions. Parla d’una possible
connexió de la línia convencional i de l’alta velocitat al Penedès.

Quant als serveis de transport per carretera, els objectius aplicables a Vilafranca del Penedès
serien els següents:



La necessitat de potenciar les comunicacions intracomarcals de l’Alt Penedès, amb un
servei de circumval·lació que permeti l’accés a Vilafranca del Penedès.
La necessitat de coordinació entre els serveis urbans i interurbans i la millora de les
instal·lacions de l’estació d’autobusos.

Pla Estratègic de la Bicicleta (PEB) de Catalunya (2008-2012)
La Llei de la mobilitat 9/2003, de 15 de juny, determina la visió global de la mobilitat com un
sistema que dona prioritat als modes de transport més sostenibles, com la bicicleta. És per això
que el Departament de Política Territorial i Obres públiques va impulsar un document amb
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línies estratègiques per establir eines efectives de planificació, desenvolupat per promoure la
bicicleta com a mode de transport, lleure, esport i turisme.
El document defineix 9 línies estratègiques que afecten a tot el territori català.

Pla d'Acció per al Desplegament d'Infraestructura dels Vehicles Elèctrics a
Catalunya 2016-2019
El Pla Estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics
(PIRVEC) 2016-2019 té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle
elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles
que està de pas per la xarxa viària catalana.
Per aconseguir-ho, el PIRVEC 2016-2019 preveu la instal·lació de punts de recàrrega vinculats,
estacions de recàrrega semiràpida i estacions de recàrrega ràpida, comptant amb una dotació
de 5,8 milions d’euros.

Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya (PESV) 2014 – 2020
L’objectiu principal d’aquest pla és la reducció del nombre de morts en accidents de trànsit en
un 50% respecte del 2010. Aquest objectiu principal es basa en 6 objectius estratègics:
1.
2.
3.
4.

Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc
Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes)
Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura
Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària
que permetin la consecució de resultats
5. Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital
6. R+D+i a la seguretat viària.

1.2.5. Àmbit supramunicipal
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010-2026)
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010-2026) identifica Vilafranca com una de les
polaritats territorials que configuren les ciutats de l’arc metropolità. El PTMB hi planteja
desenvolupar les principals estratègies de desenvolupament urbà de la comarca.
Respecte al sistema d’infraestructures de mobilitat, les actuacions plantejades al PTMB
reforcen el model de preservació dels espais més allunyats del corredor central. El Pla recull la
connexió de la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Vilafranca, i preveu una estació de
ferrocarrils regionals sobre la línia d’alta velocitat a Vilafranca.
Respecte al viari, el Pla destaca la centralitat de Vilafranca, reforçant la importància dels dos
principals eixos que conflueixen: l’AP-7 i la N-340/A-7.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026
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Figura 1.1.– Eixos urbans de desenvolupament nodal a l’Alt Penedès. Font: PTMB 2010

Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) 20132018.
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) té per objecte
planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, tant de les
persones com de les mercaderies, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i
3 de la Llei de la Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les Directrius Nacionals
de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament
territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).
Vilafranca del Penedès s’inclou en el subàmbit d’especial incidència del transport de
mercaderies. Entre els objectius destaquen: potenciar el transvasament modal del transport de
mercaderies vers el mode ferroviari; assolir un sistema més eficient; reduir el consum energètic
i de derivats del petroli; reduir la contribució al canvi climàtic i l’emissió de contaminants
atmosfèrics.
Vilafranca també s’inclou també en el subàmbit de la 2ª Corona Metropolitana. Aquest subàmbit
va molt lligat al desenvolupament de la futura línia orbital ferroviària. Els seus objectiu principals
són promoure un transvasament modal del vehicle privat vers el transport públic i modes no
motoritzats, fomentar un ús més eficient del sistema de transport de passatgers i garantir
l’accessibilitat al transport públic.

Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) 20202025
La revisió del PDM es troba en fase d’informació pública, però cal fer-hi esment en l’adopció del
futur PMU de Vilafranca.
El PDM 2020 – 2025 estableix una sèrie d’objectius tenint present tots els modes de transport,
tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i objectius emanats dels
articles 2 i 3 de la Llei de Mobilitat, desenvolupant al territori el que determinen les Directrius
Nacionals de Mobilitat. Amb tot, estableix 5 objectius estratègics al voltant de la mobilitat:
saludable i sostenibles; eficient i productiva; segura i fiables; inclusiva i equitativa; i intel·ligent i
digital.
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1.2.6. Àmbit municipal
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca del Penedès (2003)
El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès va ser aprovat el
2003, adaptat a les previsions de la Llei 2/2002 d'urbanisme, de 14 de març. És l'instrument
d'ordenació urbanística integral del territori municipal.
En l’àmbit de la mobilitat el POUM es preveu la cobertura de la línia del ferrocarril en el tram entre
el carrer Tossa de Mar i la plaça de Torras i Bages?.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilafranca del Penedès (2012)
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va elaborar un esborrany de PMUS l’any 2012. El
document no es va arribar a aprovar pels problemes conjunturals de l’època (crisi econòmica
global) i pel canvi de govern local. Algunes de les estratègies que recollia eren: incrementar la
participació dels modes no motoritzats; reduir l’accidentalitat, la contaminació atmosfèrica i
acústica; recuperar espai públic destinat als vehicles; i reduir el temps i la distància mitjana dels
desplaçaments.

Pla Local de Seguretat Viària de Vilafranca del Penedès (2016)
Es tracta d’un informe d’avaluació de la seguretat viària del municipi de Vilafranca del Penedès
emmarcat dins dels objectius de reducció d’accidentalitat en zona urbana del Pla de Seguretat
Viària 2008-2010 del Servei Català de Trànsit.
El document analitza l’assoliment dels objectius i mesures del Pla i defineix una nova estratègia de
seguretat viària al municipi pels següents quatre anys.
El Pla conclou que, tot i dur a terme moltes de les millores proposades al Pla de seguretat viària
previ, els resultats esperats no han sigut tant satisfactoris com esperaven, ja que l’accidentalitat en
zona urbana no ha disminuït. Es seguirà treballant per a assolir l’objectiu de reduir-la en
l’actualització del Pla per als propers 4 anys a partir de mesures d’actuació especifiques en
entorns conflictius seleccionats de la zona urbana, de les quals se’n fa un anàlisi de cada una en
concret i es detallen les propostes d’actuació, i de mesures estratègiques per a la seguretat viària
urbana que inclouen les físiques i de gestió, les millores de controls preventius i les d’educació.

Pla d’Acció Ambiental i PAESC
El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les
accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per
al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme.
Recull els documents estratègics i estudis fets al municipi com ara: l’Agenda 21 / Auditoria
ambiental, plans directors, PAES etc.
El desembre de 2016 el Ple municipal va adoptar el compromís del nou Pacte d'Alcaldes per a
l'Energia i el Clima de reduir les emissions un 40% l'any 2030 i esdevenir més resilients als
impactes del canvi climàtic. El pla d'acció per aconseguir-ho (PAESC) es va aprovar al Ple
municipal de 7 de maig de 2019.
Els objectius principals d'aquest pacte són:




L'acceleració de la descarbonització dels seus territoris.
L’enfortiment de la capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
L'accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026
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Per assolir els objectius de reduir com a mínim el 40% de les emissions el 2030, el PAESC
planteja 29 accions per mitigar l'impacte del canvi climàtic organitzades per àmbits de treball
(edificis, enllumenat públic, transport, producció local d'energia i producció local de calor i fred).
En el cas de la mobilitat, proposa 7 mesures que afecten al transport municipal, públic i privat:
1. Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres més eficients (híbrids,
elèctrics).
2. Creació de nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
3. Creació d’incentius per fomentar l’adquisició per part de la ciutadania de vehicles
més eficients.
4. Foment de la mobilitat no motoritzada.
5. Millorar la infraestructura de busos urbans.
6. Habilitació i/o urbanització d’aparcaments dissuasius.
7. Incorporar clàusules en els plecs de prescripcions tècniques per assegurar l'ús
de vehicles nets de la flota de vehicles externalitzats.
El document també proposa accions per adaptar-se als impactes del canvi climàtic. En l'àmbit
que ens ocupa proposa impulsar polítiques de mobilitat sostenible.
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1.3. Objectius de l’estudi
Aquest estudi de mobilitat pretén ser l’instrument que defineix les actuacions per garantir una
mobilitat sostenible i segura de les persones de la ciutat. Els objectius de l’estudi seran, doncs,
els següents:
a) Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema
productiu.
b) Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
c) Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
d) No comprometre les condicions de salut dels ciutadans.
e) Aportar més seguretat en els desplaçaments.
f ) Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.
Ha d’incloure, doncs, una anàlisi de l’accessibilitat i la mobilitat de les persones (a peu, en
bicicleta i en vehicle a motor). Així mateix, també cal avaluar la circulació i seguretat viària, el
transport públic de viatgers, els aparcaments, les activitats econòmiques, el soroll, el consum
energètic i les emissions associades dels vehicles, entre d’altres aspectes. Així, l’estudi de
mobilitat programa les actuacions a realitzar a la ciutat en matèria de mobilitat, però també
esdevé una eina gairebé imprescindible per pautar i donar coherència als estudis d’avaluació
de la mobilitat generada (que fixa el Decret 344/2006) tant del planejament general de la ciutat
com del derivat.

1.4. Estructura metodològica
El PMUS de Vilafranca del Penedès s’estructura en 3 grans fases de treball. La figura següent
mostra els diferents apartats i continguts que formen cadascuna de les fases del procés
metodològic.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA
2.1. Situació geogràfica, estructura territorial i morfologia
El municipi de Vilafranca del Penedès es localitza al centre de la comarca de l’Alt Penedès,
d’on n’és la capital. El municipi té una extensió de 19,7 km2 i una població de 40.479 habitants
(font: Padró Municipal 2018), el que comporta una densitat de població de 2.054 hab/km2. Es
troba a 12 km de Sant Sadurní d’Anoia i 40 km de Barcelona.
Els municipis limítrofs són La Granada al nord, Sant Cugat Sesgarrigues a l’est, Olèrdola al
sud-est, Santa Margarida i els Monjos al sud i Les Cabanyes i Pacs del Penedès a l’oest.
Per la seva situació estratègica és una de les ciutats mitjanes més importants de Catalunya i un
centre econòmic i comercial dotat de serveis i infraestructures que el comuniquen amb les
principals ciutats catalanes i de l'Estat.
És un punt estratègic respecte de les comunicacions que des del pla de Barcelona i el Baix
Llobregat s’adrecen cap al sud, a més a més d’estar ben comunicat amb la Catalunya central.
El municipi compta amb grans vies de comunicació, com l’autopista AP-7 o les carreteres C-15 i
N-340. Complementàriament hi ha la línia de Rodalies R4 de Sant Vicenç de Calders-Manresa,
que fan de la vila un lloc fàcilment accessible i connectat amb la resta del territori català.

Figura 2.1.– Situació Vilafranca del Penedès. Font: Hipermapa de la Generalitat de Catalunya

L’emplaçament de Vilafranca (224m d’altitud) al centre de la depressió del Penedès, entre la
Serralada Prelitoral i el massís del Garraf.
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La comarca de l’Alt Penedès està integrada per un total de 27 municipis, amb un població total
de 106.930 habitants en una extensió de 592,7 km² (Font: IDESCAT 2017). La població de
Vilafranca del Penedès representa, per tant, el 37,0% del total de la població comarcal.

Figura 2.2.– Població de Vilafranca del Penedès i els municipis limítrofs. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’IDESCAT 2017

Estructura Urbana
Vilafranca del Penedès està dividida en 8 barris residencials i una zona d’equipaments
esportius i culturals. A continuació es descriuen aquests barris (veure plànol 2.2.2 full 2).
Barris residencials:


El Centre: delimitat al nord per la plaça de l’Era Enrajolada i pels carrers Ponent,
Beneficència, c. dels Banys i c. Santa Magdalena, a l’est pels carrers de Valls i de Santa
Clara, al sud pels carrers de Santa Digna i del Migdia i a l’oest pels carrers Vidal i
Valenciano, Sant Antoni i carrer d’Oriol. Engloba el que havia estat la vila emmurallada i
els espais immediats de creixement posterior. Destaquen els eixos bàsics de Plaça de
la Vila i les places de la Constitució, de l’Oli i de Jaume I.



L’Espirall: delimitat al nord per l’av. Pelegrina i el perímetre de l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès, a l’est per la carretera C-15z i carretera d’Igualada, al sud pels carrers del
Nord i Balcó de les Clotes i a l’oest pel carrer de Guardiola.



Barceloneta: delimita al nord per l’av. Pelegrina, la línia del ferrocarril i el carrer de
Lavern, a l’est per l’av. Barcelona i la línia del ferrocarril, al sud pel carrer de Santa
Digna i a l’oest pels carrers Santa Clara i d’Igualada.



La Girada: delimita al nord i l’est per l’avinguda de Vilanova i la Geltrú, al sud per la
Ronda de Mar , i a l’oest pel carrer de Moja i la línia del ferrocarril.



El Poble Nou: delimitat al nord pels carrers General Cortijo, del Migdia i de Santa Digna,
a l’est per la línia del ferrocarril, al sud per l’avinguda del Vendrell i a l’oest per
l’avinguda de Tarragona.
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Sant Julià: delimita al nord pels carrers del Progrés, d’Oriol i Sant Antoni, a l’est per
l’avinguda Tarragona, al sud per la carretera B-212, el carrer de la Múnia, l’avinguda
Montmell, carrer de Pere el Gran i l’av. del Foix, i a l’oest pels carrers Camí de la Bleda i
l’av. pla del Diable.



Les Clotes: delimita al sud pel barri el Centre, a l’oest per la carretera de Sant Martí
Sarroca (c. Progrés ), a l’est pel carrer Santa Magdalena i al nord pel Vial de Les Clotes.
En ell s’ubiquen l’Escorxador, la Plaça de la Verema i la Plaça del Gas.



El Molí d’en Rovira: delimita al nord amb l’av. Barcelona i el carrer de la Vinya, a l’est
per la Ronda de Mar , , al sud per l’av. Vilanova i la Geltrú i a l’oest per la línia del
ferrocarril.

Zona Esportiva:


Zona Esportiva i Firal: s’ubica al nord del barri residencial de Sant Julià, destaca per
concentrar l’oferta d’equipaments esportius (Pavelló poliesportiu, camp de futbol, pista
d’atletisme o el complex aquàtic, entre d’altres).

Complementàriament al municipi hi ha 8 polígons industrials:


Els P. I. Domenys I, Domenys II, Estació de Mercaderies i les Fonts i de l’Av. Tarragona:
s’ubiquen al sud-oest del municipi entre els barris de Sant Julià i Poble Nou de
Vilafranca del Penedès i el municipi de Santa Margarida i els Monjos.



El P. I. Pous d’en Rosell: s’ubica al nord dels barris de Les Clotes i Zona Esportiva.



Els P. I. Llevant, Vallmoll i Els Cirerers: s’ubiquen a l’est dels barris de la Barceloneta i el
Molí d’en Rovira.

La població de Vilafranca del Penedès es troba bàsicament concentrada en el nucli principal de
població, la vila . No obstant hi ha poblament disseminat en els veïnats de Cal Salines, el
Bordallet, el Molí d’en Rovira, Les Salines i Pere Pau.
Els principals eixos de comunicació són els següents:
 L’AP-7 comunica França, des de la Jonquera fins Alacant. Dins de Vilafranca la via
circula per l’est del terme municipal.
 La C-15 comunica el Garraf amb l’Anoia , travessa el terme municipal per la zona est.
 La N-340 comunica Barcelona amb Tarragona, dins del municipi circula per l’est i el sud
de nucli urbà.
 La B-212 comunica Vilafranca del Penedès amb Sant Jaume dels Domenys, s’ubica al
sud del municipi amb accés des de l’avinguda Tarragona.
 La BP-2121 comunica Vilafranca del Penedès amb Sant Martí Sarroca, s’ubica a l’oest
del terme municipal amb accés pel carrer del Progrés.
 LA BV-2119 comunica Vilafranca del Penedès amb Moja (entitat de població
d’Olèrdola), s’ubica al sud-oest del municipi amb accés des del carrer de Moja o l’av.
Ronda de Mar.
 La BV-2127 comunica Vilafranca del Penedès amb Font-rubí, s’ubica al nord del terme
municipal amb accés des del carrer Guardiola o des de l’av. de la Pelegrina.
 La C-243a connecta Vilafranca del Penedès amb Sant Sadurní d’Anoia, es localitza al
nord del terme municipal amb accés des del carrer Igualada o des de l’av. de la
Pelegrina
 La C-15z connecta Vilafranca del Penedès amb La Granada i la carretera C-15, es
localitza al nord del municipi amb accés des de l’Av. pelegrina i el carrer d’Igualada.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026



23

Les línies ferroviàries del TGV i la R4 de Rodalies que comunica Sant Vicenç de
Calders amb Manresa, passant per Barcelona i que divideixen el terme municipal en
dues meitats.

C-15z
C-243a

BV-2127

BP-2121
N-340

C-15
AP-7

Renfe

B-212

C-15z
N-340
BV-2119
AP-7
C-15

Figura 2.3.– Principals eixos de comunicació interurbans. Font: elaboració pròpia

Les línies ferroviàries (Rodalies i TGV) que discorren pel centre urbà provoquen discontinuïtat
en la major part dels eixos viaris que hi conflueixen. En els darrers anys s’han realitzat
actuacions pel soterrament de les vies que han permès millorar la connexió viària en la part
central del municipi (entre l’av. Tarragona i els carrers Germanor i Tossa de Mar).
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C. Santa Digna

Figura 2.4.– Punts de connexió entre ambdós marges de la línia de Renfe de Rodalies i TGV. Font: elaboració
pròpia

Zonificació per a l’estudi de la mobilitat
En base a la morfologia del municipi, del seu teixit urbà i els diferents usos del sòl (residencial,
industrial) s’ha definit una zonificació amb 17 zones: 8 barris del nucli urbà compacte, 7
polígons industrials, una zona esportiva i firal i els habitatges disseminats que corresponen a
les cases aïllades ubicades en sòl rústic (veure plànol 2.1.2).

2.2. Anàlisi demogràfica
El municipi de Vilafranca del Penedès, segons les dades de l’Ajuntament de l’1 de gener del
2018, tenia una població de 40.479 habitants, el que suposa el 37% del total de la comarca i un
0,8% de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).
El nombre d’habitants empadronats al municipi mostra una tendència de creixement entre els
anys 2000 i el 2018 més o menys sostinguts tenint en compte les xifres poblacionals absolutes.
Amb l’anàlisi de les taxes de creixement interanuals, que permeten conèixer en xifres
percentuals el creixement de població entre un any i l’anterior, es poden distingir tres etapes de
creixement amb una intensitat diferent: els primers anys analitzats del període (2000-2006)
mostren una tendència molt positiva arribant a un 4,5% a l’any 2003. La segona etapa (20072013) hi ha uns creixements molt més moderats amb petites taxes negatives en algun any
concret (-0,5% l’any 2010). En el darrers anys (2014-2018) les taxes de creixement són molt
baixes amb valors a l’entorn del 0,4% anuals excepte el darrer on l’increment és del 2,4%.
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Aquest creixement continu de Vilafranca del Penedès, encara que amb una intensitat variable
al llarg dels anys, es deu als fenòmens migratoris intercomarcals, i a l’augment de l’esperança
de vida
45.000

5%

40.000
4%
35.000

Població Total

3%

25.000
2%
20.000
15.000

1%

10.000

Taxa de Creixement

30.000

0%

5.000

Població total

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-1%

2000

0

Taxa creixement

Figura 2.5.–Evolució de la població i taxa de creixement a Vilafranca del Penedès 2000 – 2018. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT (2000-2017) i Ajuntament de Vilafranca del Penedès (2018).

Tal com s’observa en el gràfic inferior, el creixement de Vilafranca del Penedès ha estat
dominat per oscil·lacions al llarg del període analitzat. L’observació de les dues taxes en
conjunt mostren unes dinàmiques molt similars (degut al gran pes demogràfic de Vilafranca del
Penedès al conjunt de la comarca) amb majors variacions interanuals a Vilafranca respecte al
conjunt de la comarca.
La tendència de la taxa de creixement de l’Alt Penedès es pot dividir en 2 períodes, el període
2001-2009 es caracteritza per tenir una evolució de creixent poblacional amb increments
interanuals superiors al 2%. A partir de la crisis econòmica del 2009 el creixement disminueix
significativament i del 2010 fins el 2017 el creixement poblacional de la comarca es situa entre
el 0% i l’1%. La crisis econòmica implica que la població amb edat fèrtil emigra o bé no té fills,
per tant la taxa de creixement pateix una davallada assolint el creixement 0 en l’any 2013.
La taxa de creixement de Vilafranca del Penedès té una dinàmica molt similar a la comarcal
amb la diferència d’un creixement nul a l’any 2007 i decreixements de la població en els anys
2010 i 2013.
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Figura 2.6.– Creixement demogràfic a l’Alt Penedès i Vilafranca del Penedès 2001 – 2017. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Estructura de la Població
Aquesta població s’estructura amb una piràmide demogràfica de tipus ogival. Aquest tipus
d’estructura es caracteritza per una base estreta, que es tradueix en una proporció baixa
d’infants i joves respecte als altres grups i en un grup d’adults molt ample. Dins d’aquesta franja
d’edat es troba la majoria de la població del municipi. La piràmide també indica una alta
esperança de vida, essent força amplies les proporcions de població envellida.
S’observa que fins la franja d’edat dels 60-64 anys, hi ha més homes que dones en el municipi,
però després la tendència canvia havent més dones que homes en la tercera edat.
No obstant, aquesta estructura típica de les societats i països desenvolupats pot arribar a
comportar un creixement negatiu si es mantenen les baixes taxes de natalitat. La mortalitat
actualment és baixa, però augmentarà quan la proporció de població envellida creixi.
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De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

500

Homes

Dones

1.000

1.500

2.000

Figura 2.7.– Piràmide de població de Vilafranca del Penedès. 2017. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’IDESCAT

S’observa, doncs, que Vilafranca del Penedès segueix la mateixa tendència de tota la comarca:
una base estreta i un gruix de població adulta molt ample que s’estén fins a les primeres
franges de gent gran. Destaca el número de dones per sobre del d’homes, en el municipi i en la
comarca, sobretot a la franja d’edat dels adults. Analitzant altres aspectes, en el següent gràfic
es constata la gran significació en termes absoluts de la població de Vilafranca del Penedès
respecte el conjunt comarcal (el 37% de la població comarcal).
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De 80 a 84 anys
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De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
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Figura 2.8.– Piràmide de població de l’Alt Penedès i Vilafranca del Penedès. 2017. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’IDESCAT
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Pel que fa a les proporcions de població en grans grups d’edat, el 18,7% de Vilafranca del
Penedès té menys de 15 anys (superior al valor de 17,7% de l’Alt Penedès) mentre que el
16,9% té una edat superior als 65 anys (17,0% a l’Alt Penedès). Per tant, el 35,6% de la
població del municipi (34,6% a l’Alt Penedès) són ciutadans amb atenció especial en l’àmbit
que ocupa l’estudi de mobilitat.
Població
total
Alt Penedès
Vilafranca
del Penedès

% Joves

% Adults

(0-14 anys) (15-65 anys)

% Gent gran
(>65 anys)

106.275

17,70%

65,30%

17,00%

39.365

18,70%

64,40%

16,90%

Taula 2.1.- Distribució de la població en grups d’edat a l’Alt Penedès i Vilafranca del Penedès 2017. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Distribució per barris
Segons les dades de població publicades l’any 2018 per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès els habitants del municipi es distribueixen d’una manera més o menys regular entre
els 8 barris residencials i les afores (conjunt d’habitatges ubicats fora del nucli urbà principal).

Figura 2.9.– Distribució de la població per barris i gènere 2018. Font: Ajuntament Vilafranca del Penedès

El barri del Poble Nou és el que més població acull amb 8.341 habitants (20,6%), seguit de
l’Espirall amb 7.418 (18,3%) i Sant Julià amb 6.616 (16,3%). En el conjunt d’aquests tres barris
hi resideixen més de la meitat (55%) de la població del municipi. Els barris amb una menor
població són el Centre amb 3.776 habitants (9,3%), la Barceloneta amb 3.631 (8,9%) i el Molí
d’en Rovira amb 1.956 habitants (4,8%). El 0,9% (360 habitants) es localitzen disseminats a les
afores dels nucli urbà.
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Figura 2.10.– Gràfic del percentatge d’habitants per barri 2018. Font: Ajuntament Vilafranca del Penedès

L’evolució de la població des de l’any 2010 mostra tendències molt variades entre barris.
Mentre que el conjunt de població de Vilafranca ha experimentat un lleuger creixement, alguns
barris han seguit la mateixa tendència. Per contra, però el numero d’habitants d’altres sectors
ha davallat.

Figura 2.11.– Nombre d’habitants per barri entre 2010 i 2018. Font: Ajuntament Vilafranca del Penedès

En els barris de la Barceloneta, el Molí d’en Rovira, Sant Julià i La Girada, la població s’ha
incrementat entre un 48% (al Molí d’en Rovira) i un 2% (Sant Julià). Per contra, els barris del
Centre, les Clotes, l’Espirall, el Poble Nou i els habitatges de fora del nucli urbà han reduït entre
un 2% i 8% la seva població resident.

Figura 2.12.– Gràfic de l’evolució dels habitants per barri al 2010, 2014 i 2018. Font: Ajuntament Vilafranca del
Penedès

Per l’any 2018 l’Ajuntament de Vilafranca ha facilitat els habitants per portal d’acord amb el
Padró Municipal. A partir d’aquesta informació s’ha calculat el nombre d’habitants per barris i la
densitat de població.
El barri amb un major nombre d’habitants és el Poble Nou amb 8.284 habitants, seguit de
l’Espirall amb 7.312 habitants. Per contra, els barris amb un menor nombre d’habitants és la
Barceloneta amb 3.617 habitants i el Molí d’en Rovira amb 1.941 habitants.
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Degut a que els barris presenten unes extensions heterogènies, s’ha calculat la densitat de
població (habitants/ hectàrea) en els barris residencials de Vilafranca.
El barri de Les Clotes és el que té una major concentració amb 212 habitants/ha, seguit del
Poble Nou amb 185 hab/ha i l’Espirall amb 165 hab/ha. Per contra, els barris de la Girada amb
99 hab/ha i el Molí d’en Rovira amb 44 hab/ha, són els que concentren una menor densitat de
població (veure plànol 2.2.2 full 1)
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Figura 2.13.– Densitat de població a Vilafranca del Penedès. 2019. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament.

2.3. Anàlisi Econòmica
En l’any 2017 Vilafranca del Penedès comptava amb 12.962 llocs de treball. L’autosuficiència
del municipi a l’any 2011 era del 84% i la taxa d’autocontenció, és a dir, la població ocupada
que treballa al mateix municipi, es situava al voltant del 51,5% (font: IDESCAT, a partir del cens
de població i habitatge de l’INE).
L’any 2017 el sector serveis és el principal sector d’activitat del municipi, concentrant el 76,9%
dels treballadors (assalariats i autònoms), seguit de la Indústria (17,6%). Amb valors més
baixos es situa el sector de la construcció i el de l’agricultura (5,3% i 0,2%, respectivament).
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Figura 2.14.– Distribució dels treballadors (assalariats i autònoms) per sectors d’activitat 2017. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Com s’observa en la figura inferior, no hi ha hagut canvis significatius en la distribució dels
treballadors per sector d’activitat en els darrers 5 anys. El sector serveis és el que més ha
variat, passant del 76,1% dels treballadors a l’any 2013 al 78,2% a l’any 2016. Per contra el
sector de la indústria és el que més ha baixat passant del 18,8% a l’any 2013 al 16,6% al 2016.

Figura 2.15.– Evolució de l'ocupació segons el sector econòmic 2013-2017. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’IDESCAT.

En relació a l’Alt Penedès i Catalunya, Vilafranca del Penedès manté uns valors molt similars a
la mitjana de Catalunya: 0,2% en l’agricultura respecte el 0,4% de Catalunya, un 17,6% en la
indústria respecte un 16,1% de la mitjana catalana, un 5,3% en la construcció respecte un 4,7%
i un 76,9% respecte un 78,9% de Catalunya. En el cas de la comarca de l’Alt Penedès
s’observen variacions destacades en el sector de la indústria amb un 39,1% (17,6% de
Vilafranca) i el sector serveis amb un 56,1% (76,9% de Vilafranca).
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Figura 2.16.– Distribució de l’ocupació per sectors a Vilafranca del Penedès, Alt Penedès i Catalunya. 2017.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Vilafranca del Penedès té un percentatge d'atur superior al de la comarca de l’Alt Penedès. A
inicis de 2017 tenia una taxa d'atur del 14% (Hermes, 2017), i amb el transcurs d’aquest any
s’ha reduït fins un 11%, situant-se la taxa d’atur en un 12,6% el mes d’octubre. Durant el
període de crisi econòmica, 2008-2014, les xifres d’atur es situaren al voltant del 17,7%,
arribant al màxim, prop d’un 21% d’atur a principis del 2013. Des de finals del 2014 fins el 2016,
la taxa d’atur ha anat disminuint progressivament. A principis del 2017, el percentatge d'aturats
majors de 55 anys era del 21%, essent el mateix valor registrat pel conjunt de l’Alt Penedès
(20,9% Vallès Oriental).

Figura 2.17.– Evolució de la taxa d’atur registrat a Vilafranca del Penedès, 2006-2016. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’IDESCAT.

Per sectors, el passat 2016, els serveis concentraren la taxa màxima d’atur, essent d’un 62,5%,
seguit de la indústria (13,2%) i el sector agrícola (8,7%). En relació amb la resta de la comarca,
aquest últim sector econòmic registra un percentatge d’atur superior: a l’Alt Penedès el sector
agrícola té una taxa d’atur del 7,5%. A Catalunya, però, és solament d’un 2,3%. Aquests
percentatges s’entén pel major volum de població ocupada en el sector agrícola a Vilafranca i
la seva respectiva comarca.
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El nombre d'empreses ubicades a Vilafranca del Penedès va incrementar de manera
progressiva entre 2001 i 2007 (un 21%). Al 2008, amb la crisi, es va produir un descens del
nombre d'empreses d'un 15% (el 2016 hi havia un total de 1.453 empreses).

Figura 2.18.– Nombre d’empreses per sectors període 2006-2016 a Vilafranca del Penedès. Font: HERMES
2016: a partir de dades relatives al IV Trimestre.

La Renda Familiar Bruta Disponible (RDFB) per càpita a Vilafranca del Penedès és superior a
la mitjana de l’Alt Penedès. Al 2015, la RDFB era de 13.821€ mentre que a la comarca va ser
de 13.417€.
El 48,2% de la població de Vilafranca treballa fora del municipi. Entre els llocs de treball
localitzats al municipi, un 43,2% d’aquests estan ocupats per persones de fora. La mobilitat
laboral obligada i la proximitat del municipi a vies de comunicació com la N-340, la C-15 o
l’AP7, generen diàriament emissions de partícules, especialment de NOx i PMx, contaminants
associats als vehicles a motor.
A Vilafranca del Penedès, amb el pas dels anys, la mobilitat laboral ha augmentat. El nombre
de llocs de treball ocupats per no residents s’ha duplicat i els residents a Vilafranca ocupats
fora ho ha fet igualment. Especialment destaca l’increment de residents ocupats fora de
Vilafranca. Així doncs, el 2011, 7.882 (48%) dels residents de Vilafranca treballaven a fora.
Aquesta proporció entre treballadors de fora del municipi que treballen a Vilafranca i els
vilafranquins que surten a treballar fora té implicacions en la gestió del trànsit motoritzat, doncs,
molts dels ocupats no residents a Vilafranca fan el seu desplaçaments en cotxe privat, i a la
inversa. Pel terme municipal creuen vies d’alta capacitat de trànsit, com ho són l’AP7,la N-340 i
la C-15. La presència d’aquetes vies facilita la connexió dels residents de Vilafranca per
carretera amb els municipis veïns d’àmbit comarcal i també supracomarcal. Vilafranca té
accessos directes a l’autopista i a la N-340, i a pocs kilòmetres es pot accedir a la C-15.
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Figura 2.19.– Llocs de treball dels residents a Vilafranca del Penedès i origen dels treballadors de Vilafranca
del Penedès. Font: IDESCAT, a partir del cens 2011.

2.4. Parc de vehicles i dades de motorització
Segons el parc de vehicles de l’IDESCAT, el municipi de Vilafranca del Penedès compta amb
un total de 26.365 vehicles (2016) dels quals el 71% són turismes, un 14% camions i
furgonetes, el 10% motocicletes, un 4% autobusos i altres i l’1% tractors industrials.

Tractors
industrials
Camions i
1%
furgonetes
14%

Autobusos i
altres
4%

Motocicletes
10%
Turismes
71%

Figura 2.20.– Distribució del parc de vehicles per tipus 2016. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’IDESCAT

Turismes
Motocicletes
Camions i furgonetes
Tractors industrials
Autobusos i altres
TOTAL

Any 2017
18.731
2776
3720
167
971
26.365

Taula 2.2.- Nombre de vehicles per tipologia. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
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Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2017 l’índex de motorització de Vilafranca era de 666,93
veh/1.000hab) valor lleugerament superior a la RMB (625,44 veh/1.000 hab) i a la mitjana de la
comarca de 824,58 veh/1.000 hab)
L’evolució de l’índex de motorització de Vilafranca del Penedès en les dues darreres dècades
marca tres períodes: una tendència de creixement des de 1991 fins el 2008, amb petites
interrupcions no gaire significatives, una segona de decreixement, des del 2008 fins el 2014, i
una darrer de creixement del 2015 al 2017. Les dues darreres tendències influenciades per la
crisis econòmica i el creixement econòmic dels últims anys. Durant tot el període de 1993-2017,
el municipi sempre s’ha mantingut amb valors similars a la mitjana de Catalunya i molt per sota
de la mitjana comarcal.
1200

Vehicles/1.000 habitants

1000
800
600
400
200

Vilafranca del Penedès

Alt Penedès

RMB

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

Catalunya

Figura 2.21.– Evolució de l’índex de motorització a Vilafranca del Penedès, Alt Penedès i Catalunya. 1993 –
2012. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

2.5. Centres d’atracció i generació de viatges
Situació i classificació d’equipaments
Els principals equipaments o centres d’atracció i generació de viatges de Vilafranca del
Penedès, classificats en diverses tipologies, són els següents (recollits en el plànol 2.5.1):
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Equipaments

Esportiu (7):

Complex aquàtic

Pavelló poliesportiu

Pavelló firal

Pavelló poliesportiu de
patinatge

Pista d’atletisme

Camp de futbol de gespa

Camps de futbol de terra
Sociocultural (2):

Alberg Municipal de la
Joventut

Auditori Municipal de
Vilafranca
Educació (1):

CFO Francesc Layret

Educació (3):

Escola Pau Boada

Escola Mas i Perera

Llar Municipal d'Infants
l'Enxaneta
Esportiu (1):

Camp de futbol de l’Espirall
Sociocultural (2):

Centre per a joves La Nau

Sala d'Estudi a l'Escola
Pau Boada

L’Espirall

Sanitari (2):

Hospital Comarcal Alt
Penedès

CAP Vilafranca
Nord/CSMIJ
Serveis socials (2):

Centre Obert La Finestra

Centre d'Acollida Abraham
Religiós (1):

Església Mare de Déu de
Montserrat
Urgències (2):

Bombers

Policia local
Funerari (1):

Cementiri
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Nom barri

Equipaments

Urgències (2)

Mossos d’esquadra

Protecció civil
Sanitari (1)

Cap Nord

Barceloneta

Educació (1)

Centres d'Estudis
Vilafranca Excellens
Transport (1)

Estació Renfe

Socioculturals (11):

Sala dels Trinitaris

Casa de la Festa Major

Biblioteca Torras i Bages

Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya

Cal Figarot

Cinema Kubrick

Sala d'Estudi Casa
Amiguet

Galeria Palma XII

Societat la Principal/ Casal
de Vilafranca

Teatre Municipal Cal Bolet

Auditori Montserrat Junyent
de l'Ateneu Municipal

El Centre

Educació (8):

Escola Municipal d'Art
Arsenal

Escola Dr. Estalella i
Graells

Col·legi El Carme Vedruna Sant Elies

Oficina Municipal
d'Escolarització

Col·legi Manyanet - Sant
Ramon de Penyafort

Escola de Música de l'Àlt
Penedès

Col·legi Sant Josep

Escola Municipal de Música
Maria Dolors Calvet
Religiós (5)

Església Santíssima Trinitat

Capella Sant Joan

Capella dels Dolors

Basílica de Santa Maria

Església Sant Francesc
Serveis socials (4):

Regidoria de la Gent Gran

Llar de l'Ancianitat Inglada
Via

Oficina Tècnica de
Ciutadania/Casa x la
Igualtat
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Nom barri

Equipaments


Equips Bàsics d'Atenció
Social Primària

Administració (5):

Aigües de Vilafranca

Ajuntament/Oficina
d'Habitatge

Consell Comarcal de l'Alt
Penedès

Agència Tributària

Tresoreria de la Seguretat
Social
Sanitaris (2):

CAS

CAP Alt Penedès/Insitut
Nacional de la SS
Comerç (1):

Mercat de la carn
Educació (4):

El Pinzell

Escola oficial d'idiomes

Institut Milà i Fontanals

Llar d'infants Virolet

Les Clotes

Sociocultural (2):

L'Escorxador

Sala d'Estudi a l'IES Milà i
Fontanals
Serveis socials (1):

Casal de Gent Gran
Educació (6):

Escola Dr. Baltà Elias

Llar d'Infants Sol Solet

Servei de Català de
Vilafranca i l'Alt Penedès

Institut Eugeni d'Ors/Centre
de Formació d'Adults

Institut Alt Penedès

Escola Delta-l'Espiga

Sant Julià

Sociocultural (2):

Auditori de la Creu Roja

Sala d'Estudi a l'IES
Eugeni d'Ors
Sanitari (1):

Creu Roja
Comerç (1):

Mercat Municipal Sant
Salvador
Administració (1):

Consell Regulador del
Cava

Plànol
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Nom barri

Equipaments
Educació (4):

Llar Municipal d'Infants
Lola Anglada

Escola Montagut

Llar d'Infants Picarol-Foix

Escola Cristòfol Mestre
Serveis socials (3):

Càritas

Llar d'Avis de la UEBE

La Casa Petita

Poble Nou

Religiós (3):

Església Mare de Déu de
Fàtima

Església Evangèlica
Baptista

Comunitat islàmica
Esportiu (1):

Gimnàs Municipal
Administració (2):

Registre de la Propietat

Correus
Sanitari (1):

CEDIAPE

Administració (3):

Arxiu Històric Comarcal

Registre Civil

Jutjats

La Girada

Educació (3):

Llar d'Infants El
Parquet/Escola Dolors
Piera

Servei Educatiu de l'Alt
Penedès

Nou institut
Transport (1):

Estació Bus interurbà

Educació (1):

Cet-Penedès

Molí d'en
Rovira

Sanitari (1):

Centre sociosanitari Ricard
Fortuny
Serveis socials (1):

El Rebost Solidari
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Cal tenir en compte que a Vilafranca del Penedès es realitza cada dissabte un mercat setmanal
als carrers General Prim, Rambla Sant Francesc, carrer de la Cort, Plaça de la Vila, Plaça de
Sant Joan, Plaça de la Constitució, Plaça del Vall del Castell, Plaça de l’Oli i Plaça de Jaume I.
També el mercat dels dimarts al carrer Baltà de Cela.
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3. La mobilitat de les persones a Vilafranca del Penedès
3.1. Enquesta de mobilitat Vilafranca del Penedès 2018
Per a l’elaboració del PMUS de Vilafranca del Penedès s’ha realitzat una enquesta als
residents del municipi. Els resultats de l’enquesta es poden consultaren un dels Annexes:
Fitxa tècnica:








Àmbit: Vilafranca del Penedès
Univers: població resident al municipi a partir de 16 anys d’edat.
Mostra: 404 entrevistes. Quotes per sexe, edat, districte i barri.
Procediment: entrevistes telefòniques amb sistema CATI.
Error mostral: per un nivell de confiança del 95%, el marge d’error de la mostra és
de ± 4,85%.
Realització: del 13 al 27 de novembre de 2018.
Elaborat per Apolda Market Research.

Extrapolats els resultats al conjunt de població de Vilafranca del Penedès de més de 16 anys
(32.202 persones) el 2018, s’obté que:
 En un dia laborable es realitzen a Vilafranca del Penedès 97.135 desplaçaments dels quals
27.416 viatges/dia són intramunicipals; 13.553 viatges/dia són de connexió amb destinació a
Vilafranca i 13.863 viatges/dia de connexió amb origen Vilafranca. La mobilitat urbana és de
67.929 viatges/dia i 1.789 viatges/dia es realitzen entre altres municipis.
 La mobilitat interna es realitza majoritàriament a peu (70,0%) mentre que els desplaçaments
en cotxe també tenen un importància significativa amb el 27,0% dels desplaçaments. Els
desplaçaments en transport públic representen un 1,0% (tots en autobús) i la bicicleta un
2,0%.
 El mode més emprat en els desplaçaments interurbans amb destinació a Vilafranca del
Penedès és el cotxe amb el 75,0% dels trajectes, seguit del transport públic amb el 20,3%
(on destaquen el 10,5% de Rodalies Renfe i el 6,0% de l’autobús).
 En un dia laborable es realitzen a Vilafranca 15.563 viatges/dia per motius ocupacionals
(treball i estudis) i 79.782 per motius no ocupacionals (1.789 viatges/dia no es realitzen dins
de Vilafranca). Dels desplaçaments realitzats per motius ocupacionals, 8.152 són interns
(52,4%) i 7.411 de connexió amb origen Vilafranca (47,6%).
 La major part dels desplaçaments de connexió que es realitzen en un dia feiner amb origen
o destinació a Vilafranca són Barcelona (27,2%) i a més distància Santa Margarida i els
Monjos (5,3%), Sant Sadurní d’Anoia (5,1%), Sant Martí Sarroca (4,6%), l’Arboç (3,5%) i
Pacs del Penedès (2,9%).
 De les cinc principals destinacions, els desplaçaments de connexió amb Barcelona es
distribueixen en un 40% en cotxe, un 36% en modes ferroviaris i l’autobús amb un 24%.
També destaquen els desplaçaments amb Santa Margarida i el Monjos en autobús o
autocar (11%).
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4. XARXES
4.1. La mobilitat a peu
4.1.1. Oferta
La xarxa de vianants de Vilafranca del Penedès suma un total de 95,34 km (sense tenir en
compte el conjunt de camins rurals que connecten el municipi amb els pobles veïns).
En funció de la tipologia de les vies destaca que el 68,3% dels eixos són carrers convencionals
(regulats a 50km/h pels vehicles motoritzats), seguit de les Zones 30 amb l’11,9%, els eixos
exclusius per vianants amb el 10,3% (format principalment per l’illa de vianants del Centre). A
major distància hi ha els carrers de prioritat invertida (regulats amb la senyal S-28) amb el
5,4%, els carrers limitats a 20 km/h (però que no estan regulats com a carrer de prioritat
invertida) amb el 3,4% i els carrers limitats a 30 km/km (però que no són Zona 30) amb el 0,6%
del total.
Tipologia
d'eixos
Exclusiu
vianants
Carrer 20 km/h
Prioritat
invertida
Carrer 30 km/h

Longitud
(m)

%

9.823,3

10,3%

3.342,1

3,5%

5.161,5

5,4%

554,3

0,6%

Zona 30

11.379,8

11,9%

Carrer 50 km/h

65.159,8

68,3%

Total

95.335,6

100,0%

Taula 4.1.- Longitud i percentatge de la xarxa de vianants per tipologia de carrer. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Xarxa principal de vianants i secundària
S’ha definit una xarxa principal i una xarxa secundària de vianants contínua que garanteix la
connexió dels nuclis residencials, amb els equipaments del municipi, els principals eixos
comercials i altres centres generadors de mobilitat (polígons industrials).
La xarxa principal de vianants són els principals eixos emprats pels desplaçaments dels
vianants i la xarxa secundària, són eixos complementaris que faciliten una bona connexió entre
tots els àmbits i centres generadors de mobilitat.
L’anàlisi de l’accessibilitat es centrarà en la xarxa principal de vianants, que són les vies que
concentren un major nombre de vianants. La xarxa principal de vianants suma un total de 19,13
km (eix de carrer), que representen el 20,1% de la xarxa viaria urbana municipal.
Els eixos de la xarxa principal de vianants que es distribueixen longitudinalment són: carrer de
Pere el Gran, c. de Tossa de Mar, av. Lluís Companys, c. General Cortijo, c. Camp del Cellerot,
av. Mediterrània, Rambla Girada, c. Mare Ràfols, c. del Casal, passatge d’Alcover, c. de Sant
Joan, Plaça de Sant Joan, pl. de la Constitució, carrer de Sant Pau, c. del Progrés, avinguda
Catalunya, Rambla Sant Francesc, carrer Bisbe Estalella, c. de la Vinya, c. Sant Sadurní, c. de
Lavern.
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Els carrers que es disposen transversalment són: carrer de l’Espirall, c. dels Ferrers, c. de la
Cort, c. Sant Pere, av. Tarragona, av. Barcelona, c. del Comerç, c. de Melió, av. Europa, c.
Santa Magdalena, passeig Rafael Soler, passatge Camp dels Rolls i carrer del Papiol.
A l’entorn d’aquests carrers es localitzen gran part dels equipaments del municipi.
Si es distribueixen per barris, El Poble Nou és el barri que concentra més km de xarxa principal
de vianants amb el 14,5%, seguit de la Barceloneta amb el 13,4% i el Molí d’en Rovira amb el
12,8%. El barri residencial que concentra una menor longitud de xarxa principal de vianants és
Les Clotes (4,1%), influenciat per la reduïda oferta d’equipaments que hi ha en el seu entorn.
La xarxa secundària vertebren i faciliten l’accés a la xarxa principal de vianants, suma un total
de 15,4 km (eix de carrer). La xarxa principal de vianants i la xarxa secundària representen el
36,2% de la xarxa de vianants (34,5 km).
Al plànol 4.1.1 de l’Annex de plànols es defineix la xarxa principal i la xarxa secundària de
vianants.

Tipologia de regulació dels carrers
Si no es tenen en compte els vials interurbans (carreteres i autopistes) ni els camins, els vials
urbans presenten la següent regulació des del punt de vista del vianant:






Carrers exclusius vianants (5,1 km lineals). Inclou els carrers per on només poden
accedir vehicles no motoritzats.
Carrers de prioritat invertida amb restriccions de circulació (5,0 km lineals). Inclou els
eixos del Casc Antic on el vehicle privat té l’accés restringit.
Carrers de prioritat invertida sense restriccions de circulació (5,2 km lineals). En aquests
eixos es permet la circulació del vehicle privat.
Carrers regulats com a Zones 30 (11,4 km lineals).
Carrers convencionals (69,0 km lineals). Inclou carrers que generalment estan
segregats (vorera – calçada) i tenen diferents limitacions de velocitat (20 km/h, 30 km/h
o 50 km/h).

5,4%

5,2%
5,0%

Exclusiu vianants
Prioritat invertida amb
restriccions de circulació

11,9%

Prioritat invertida sense
restriccions de circulació
Zona 30

72,4%
Convencional

Figura 4.1.– Distribució de la vialitat en funció de la tipologia de regulació de les vies. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Al plànol 4.1.2 full 1 de l’Annex de plànols es defineix la vialitat en funció de la tipologia de
regulació de les vies.
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Tipologia dels carrers
Des del punt de vista urbanístic la xarxa de vianants és:



Carrers segregats (segregació vorera – calçada) amb 80,6 km lineals. Està format per
tots els carrers regulats com a Zona 30, els convencionals i algun carrers de prioritat
invertida sense restricció de circulació.
Carrers de plataforma única amb 14,7 km lineals. Està formada pels carrers exclusiu per
a vianants, els carrers de prioritat invertida amb restricció de circulació i la major part
dels carrers de prioritat invertida sense restricció de circulació

15,4%

Plataforma única
Carrer segregat

84,6%

Figura 4.2.– Distribució de la vialitat en funció de la tipologia urbanística de les vies. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Al plànol 4.1.2 full 2 de l’Annex de plànols es defineix la vialitat en funció de la tipologia
urbanística de les vies.

Carrers d’ús exclusiu per a vianants o amb accés restringit
Vilafranca del Penedès té 11 km lineals de carrers d’ús exclusiu per vianants o eixos de prioritat
invertida amb restricció a la circulació que equival a un 11,5% de la longitud de la xarxa urbana.
Els carrers d’ús exclusiu per vianants són eixos on no poden circular els vehicles motoritzats i
els eixos de prioritat invertida amb restricció a la circulació són carrers on no circulen vehicles
motoritzats excepte en els horaris i tipologia d’usuari indicats a la senyalització (el 71%
d’aquests eixos es localitzen a l’illa de vianants del Centre).
El barri del Centre és on s’acumula la major superfície de zona per a vianants (carrers exclusius
per a vianants i més eixos de prioritat invertida amb restricció a la circulació) degut a que el
46,1% de la distància de carrers per a vianants es concentra en aquesta zona.
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6.000
5.000
4.000
3.000

2.000
1.000
0

Exclusiu vianants

Prioritat invertida amb restricció de la circulació

Figura 4.3.– Distància de carrers d’ús exclusiu per vianants o amb accés restringit pel vehicle privat. Font:
elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Ajuntament.

La gran distància de carrers per a vianants del Centre es degut a que la major part del carrers
del barri conformen una illa de vianants delimitats pels carrers Progrés, Marqués d’Alfarràs,
Beneficència, Sta. Magdalena, dels Banys, Montserrat, Raval de la Font, carrer Puigmoltó,
carrer del Carme, Muralla de Sant Magí, la Rambla de Nostra Senyora i la Rambla Sant
Francesc.
Aquesta illa de vianants té una superfície de 142.238m2. L’àmbit està tancat amb pilones
automàtiques amb comandament a distància. Entre les 7:00h-11:00h i 14:00h-17:30h dels dies
laborables les pilones estan baixades i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar
operacions de càrrega i descàrrega.
Tots els carrers amb accés a l’interior de l’illa de vianants esmentada tenen senyalització
vertical que informe de la restricció viària de l’àmbit i estan dotats de pilones automàtics que
regulen l’accés. La major part de les pilones automàtiques permeten l’accés dins dels horaris
establerts. Les pilones dels carrers Montserrat i Pou de la Pina només són accessibles per a
veïns (mitjançant un comandament a distància) i la pilona del carrer Puigmoltó amb el carrer
Sant Jocund té l’accés restringit en l’horari escolar del centre Estalella i Graells.
Els eixos de prioritat invertida amb restricció a la circulació representa 5,6 km al conjunt del
municipi però es concentren majoritàriament a l’illa de vianants del centre de la vila.
Els vials d’ús exclusiu per a vianants sense accés al vehicle privat motoritzat representen 5,3
km i es distribueixen heterogèniament al llarg del nucli; són generalment passeres, passejos o
vials urbans on la secció del carrer impossibilita el desplaçament d’un vehicle privat.

C. Manuel Barba i Roca (entre l’av. Barcelona i c. Mossèn Trens)

Pg. De Baix (entre els carrers
Solerdel
i M.Cementiri
Aurèlia Capmany)
VialAmàlia
perimetral

Figura 4.4.– Exemple de dos vials exclusiu per vianants sense accés a vehicle privat.
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Amplada de voreres
El Codi d’Accessibilitat de Catalunya considera que l’amplada mínima de pas és de 0,9 m, però
per permetre el gir d’una cadira de rodes cal que hi hagi un espai de gir d’1,5 m com a mínim.
Amb l’ordre VIV/561, l’amplada de pas passa a ser d’1,80 metres lliures d’obstacles
(excepcionalment es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades). L’amplada mínima que
garanteix el confort dels vianants en els dos sentits de circulació és igual o superior als 2
metres segons el Manual de Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya
(DTOP, 2009).
Per conèixer l’amplada de les voreres de tot el municipi a partir de la cartografia facilitada per
l’ajuntament s’ha calculat la distancia existent entre la línia de façana i el límit de la vorera. Per
poder efectuar aquest càlcul s’ha convertit la cartografia de la vorera en punts i mitjançant
Sistemes d’Informació Geogràfica s’ha mesurat la distància existent entre aquests punts i la
façana. Com que la cartografia de Vilafranca no delimita elements com l’arbrat, l’enllumenat i el
mobiliari urbà, entre d’altres; l’amplada calculada és la màxima entre les façanes i la vorada .
Degut a la manca d’informació de l’entorn de les voreres s’han classificat 4 rangs d’amplada:


De 0 a 0,9m: voreres sense accessibilitat.



De 0,9 a 1,8m: voreres que no compleixen en accessibilitat.



D’1,8 a 2,5m: voreres que majoritàriament garanteixen l’accessibilitat.



Més de 2,5m: voreres que compleixen en accessibilitat.

A partir d’aquests càlculs s’obté que el 64,5% de les voreres del municipi són accessibles (el
50,9% si es considera una amplada superior a 1,80m). El 35,5% restant correspon a voreres
amb una amplada inferior a 1,80 m.

A < 0,9m
10,7%

2,5m < A
50,9%

0,9m < A < 1,8m
24,8%

1,8m < A < 2,5m
13,6%

Figura 4.5.– Distribució de l’amplada de voreres. Font: elaboració pròpia

El percentatge de carrers accessibles (amplada de la vorera superior a 1,8 m) representa un
64,5% del conjunt de carrers del municipi, però aquest varia en funció del barri o polígon
industrial.
Els barris residencials de La Girada (98%) i Sant Julià (77%) són els que presenten un major
nombre de trams de carrers accessibles amb una amplada igual o superior a 1,8m. Per contra,
els barris de Centre (41%), el Poble Nou (55%) i l’Espirall (65%) són els sectors amb un menor
percentatge de voreres accessibles.
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Cal tenir en compte que al barri del Centre no s’ha analitzat els trams de carrer que són de
plataforma única, ubicats a l’illa de vianants.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Barceloneta El Centre

A < 0,9m

L'Espirall

La Girada Les Clotes Molí d'en Poble Nou Sant Julià
Rovira

0,9m < A < 1,8m

1,8m < A < 2,5m

2,5m < A

Figura 4.6.– Distribució de l’amplada de voreres als barris residencials. Font: elaboració pròpia.

En el cas del polígons industrials, Domenys I (96%) i els Pous d’en Rossell (96%) són els
àmbits que presenten un major nombre de trams de carrers accessibles amb una amplada igual
o superior a 1,8m. Per contra els polígons industrials Els Cirerers (22%), l’Estació de
Mercaderies (68%) i Av. Tarragona (76%) són els sectors amb un menor percentatge de
voreres accessibles. (veure plànol 4.1.4 full 1 de l’Annex).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A < 0,9m

0,9m < A < 1,8m

1,8m < A < 2,5m

2,5m < A

Figura 4.7.– Distribució de l’amplada de voreres als polígons industrials i la zona esportiva. Font: elaboració
pròpia.
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A continuació es mostren alguns exemples de carrers amb dèficits d’accessibilitat.

Figura 4.8.– Trams de carrer amb voreres inferiors a 0,9 metres: carrer de Santa Magdalena(esquerra) i carrer
de Ferran (dreta).

Per a la xarxa principal de vianants s’ha mesurat l’amplada de 32,54 km de voreres de la xarxa
viària que correspon a les dues bandes de la xarxa principal, dels trams que no són plataforma
única (veure plànol 4.1.4 full 2 de l’Annex).
Per a realitzar l’anàlisi d’accessibilitat de voreres de la xarxa principal de vianants s’estableix
una amplada mínima d’1,8 metres. En base a aquest criteri resulta que un 29,0% de la xarxa
principal de vianants no és accessible (representen 9,5 km de vorera):


2,5 km amb vorera inferior als 0,9 m (7,7%)



6,94 km de voreres amb una amplada d’entre 0,9 m i 1,8 m (21,3%)
A < 0,9m
7,7%

0,9m < A < 1,8m
21,3%

2,5m < A
65,9%

1,8m < A < 2,5m
5,1%

Figura 4.9.– Percentatge d’amplada de voreres de la xarxa principal de vianants. Font: elaboració pròpia

Pendents
S’ha calculat el pendent del terreny a partir del model d’elevació del terreny del municipi, fent la
següent classificació:


Pendent baix (< 6%)



Pendent mig (6-10%)



Pendent alt (> 10%) o amb escales

El municipi és molt pla. Un 97,5% dels trams de la xarxa de vianants tenen un pendent baix. Els
carrers amb pendent mig representen el 2,1% de la xarxa i es localitzen principalment a l’av. de
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la Pelegrina i el carrer de Moja (en el tram que circula per sobre de la via del tren), el carrer
d’Amàlia Soler i el carrer Camí Fariner. La passarel·la per vianants que comunica els carrers de
Lavern i Manuel Barba i Roca és l’únic tram amb un pendent superior al 8% (veure plànol 4.1.5
full 1 de l’Annex).
Pel que fa a la xarxa principal de vianants, el 98,6% es troba en terreny pla amb un desnivell
inferior al 6%. Per contra, un 1,6% té un pendent superior al 8%. No hi ha pendents mitjans a la
xarxa principals de vianants, tal i com es pot observar al plànol 3.1.5.
Desnivell

Longitud (m)

%

< 6%

19.006,17

98,6%

6% - 8%

0,0

0,0%

> 8%

270,33

1,4%

Taula 4.2.- Pendent existent a la xarxa principal de vianants. Font: elaboració pròpia

Al plànol 4.1.5 full 2 de l’Annex de plànols es defineix la pendent de la xarxa principal de
vianants.

Encreuaments de vianants
En tots els eixos que conformen la xarxa principal de vianants s’ha inventariat els passos de
vianants. El criteri seguit per identificar una bona accessibilitat a la xarxa principal de vianants
és un pas de vianants amb el gual rebaixat (o pas elevat) a cada un dels ramals d’una
intersecció, així com un pas de vianants amb guals rebaixats cada 100-150m en trams rectes
sense intersecció.
En la xarxa principal de vianants de Vilafranca del Penedès s’han comptabilitzat 460
encreuaments, dels quals el 73,7% són passos de vianants amb guals rebaixats i el 6,3% són
passos elevats.
Per contra, el 20,0% dels encreuaments (92 punts) tenen dèficit d’accessibilitat. El 9,1% no
tenen ni pas de vianants ni guals adaptats, el 8,7% tenen pas de vianants però no tenen guals
adaptats a cap dels dos costats i el 2,2% tenen pas de vianants però només un dels dos
costats té guals adaptats.
Passos de vianants a la xarxa principal de vianants
Passos de vianants Guals de vianants Nombre
%
Inexistent
0
42
9,1%
0
40
8,7%
Existent
1
10
2,2%
2
339
73,7%
Pas elevat
29
6,3%
Total
460
100,0%
Taula 4.3.- Pas de vianants a la xarxa principal de vianants Font: elaboració pròpia

Els encreuaments amb pas de vianants amb guals rebaixats representen el 73,7% del total dels
encreuaments.
Els encreuaments que presenten clars dèficits d’accessibilitat es defineixen com aquells que no
tenen guals adaptats o únicament en tenen un (10,9%) o bé els encreuaments no tenen pas de
vianants (9,1%).
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Figura 4.10.–Nombre i tipologia de creuaments per a vianants a la xarxa principal de vianants. Font:
elaboració pròpia

Així doncs, un mínim del 20% dels punts de creuament de la xarxa principal de vianants
presenta dèficit. Cal tenir en compte que el volum teòric de vianants que circula per aquests
eixos és elevat al tractar-se de la xarxa principal i per tant l’afectació és molt gran. Per aquest
motiu, l’accessibilitat dels passos de la xarxa principal haurà de ser prioritària respecte els vials
secundaris. (Veure plànol 4.1.6 de l’Annex).
Alguns dels eixos de la xarxa principal de vianants amb dèficits d’accessibilitat en els passos de
vianants en el nucli urbà són els següents:


Carrer de Pere el Gran.



Carrer Tossa de Mar.



Passeig de Rafael Soler.



Carrer Santa Magdalena.



Carrer del Comerç.



Carrer de la Mare Ràfols.



Carrer de Lavern.



Carrer de Melió

Es destaca, d’altra banda, el reforç de la senyalització horitzontal dels passos de vianants de
molts dels entorns escolars, marcats amb pintura vermella per a ressaltar l’advertència del pas
d’escolars als conductors.

Figura 4.11.– Carrer de l’Espirall (davant escola pública Pau Boada). Font: elaboració pròpia
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4.1.2. Demanda
Es desprèn de l’Enquesta de Mobilitat de Vilafranca del Penedès 2018 que en relació a la
mobilitat interna, el 70,0% des desplaçaments és realitzen a peu, això representa un total de
47.584 desplaçaments/dia a peu en els dos sentits.
Amb l’objectiu d’analitzar la demanda dels desplaçaments a peu, s’han realitzat comptatges de
vianants en les principals cruïlles del municipi. En total s’han realitzat 48 aforaments, 2 de 12
hores i 46 de 2 hores (veure plànol 4.1.7 amb els punts d’aforament per a vianants i bicicletes).
Els aforaments de dues hores s’han extrapolat a valors de 12 hores en base a l’aforament de
llarga durada (de 12 hores). No es tracta, doncs, d’intensitat mitjana diària. Els resultats són els
següents:

1.- Carrer Guardiola
2.- BV-2127
3.- Carrer de l'Espirall
4.- Carrer Sadurní
5.- Carrer d'Igualada
6.- Av. Barcelona
7.- Carrer Cid
8.- Carrer Comerç
9.- Carrer Mare Ràfols
10.- Av. Garraf
11.- Rambla de la Girada
12.- Passeig Rafael Soler
13.- Carrer Camí Fariner
14.- Carrer Amàlia Soler
15.- Passeig de l'Estació
16.- Carrer Santa Clara
17.- Carrer Balcó de les Clotes
18.- Av. Catalunya
19.- Carrer Pere el Gran
20.- Av. Pla del Diable
21.- Carrer d'Eugeni d'Ors
22.- Carrer Sant Pere
23.- Av. Tarragona
24.- Carrer Parellada
25.- Carrer de la Cort
26.- Rambla de Nostra Senyora
27.- Rambla de Sant Francesc
28.- Carrer Sta. Magdalena
29.- Carrer St. Pau
30.- Carrer del Progrés
31.- Plaça de l'Oli
32.- Plaça de la Constitució
33.- Carrer Sant Joan
34.- Carrer Eugeni d'Ors i c. Pere el Gran
35.- Carrer d'Amàlia Soler
36.- Carrer General Cortijo
37.- Carrer Alcover
38.- Carrer Manuel Barba i Roca
39.- Carrer Sta. Magdalena
40.- Carrer d'Orient
41.- Avinguda Catalunya
42.- Camí de la Bleda
43.- Carrer Bisbal del Penedès
44.- Carrer la Gornal
45.- Av. Lluís Companys

Hora

%

9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
9h-10h
16h-17h
17h-18h
9h-10h
10h45-11h45
12h-13h
9h15-10h15
10h30-11h30
11h45-12h45
16h15-17h15
16h15-17h15
10h-11h
16h-17h
18h15-19h15
17h15-18h15
11h30-12h30
9h-10h
10h15-11h15
11h30-12h30
9h-10h
11h-12h
8h-20h
8h-20h
17h-18h
18h-19h
17h-18h
16h-17h
10h-11h
12h15-13h15
10h15-11h15
17h15-18h15
18h15-19h15
17h45-18h45
18h-19h
19h-20h
11h-12h
18h30-19h30
16h-17h
17h15-18h15
18h30-19h30
18h15-19h15

6,20%
6,20%
7,60%
7,90%
6,20%
10,80%
13,10%
6,20%
7,20%
7,90%
5,80%
6,50%
7,90%
12,50%
12,50%
6,20%
10,80%
11,50%
12,50%
8,20%
6,20%
6,50%
8,20%
6,20%
7,70%
100%
100%
13,10%
11,70%
13,10%
10,80%
6,20%
7,60%
6,50%
12,50%
11,50%
11,70%
11,70%
8,70%
7,70%
11,70%
10,80%
12,50%
11,70%
11,50%

Intensitat vianants
(extrapolació a 12h)
1.046
2.022
3.333
751
3.509
1.222
1.050
2.849
835
2.735
8.711
2.977
3.754
4.859
2.774
2.702
324
1.418
223
389
7.339
8.743
11.120
6.406
7.528
5.952
9.483
1.773
1.347
2.040
2.981
8.106
7.044
4.150
5.791
3.532
3.634
247
769
1.725
1.251
259
88
154
3.271
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Intensitat vianants
(extrapolació a 12h)
46.- Carrer Tossa de Mar
9h-10h
6,20%
9.723
47.- Carrer St. Pere
16h-17h
10,80%
3.546
48.- Carrer del Bolet
19h-20h
8,70%
4.812
Taula 4.4.- Punts d’aforament amb el període temporal analitzat, concentració horària en l’interval analitzat i
extrapolació a dotze hores. Font: elaboració pròpia.
Hora

%

El major volum de vianants es detecta a l’avinguda de Tarragona (entre el carrer de la Paloma i
el carrer de Vidal) amb més d’11.000 vianants entre les 8h-20h. A continuació, amb més de
9.000 vianants, hi ha la Rambla Sant Francesc i el carrer de Tossa de Mar (a l’entorn de l’av.
Tarragona). L’alt volum de vianants en aquests carrers es deu a que són eixos comercials (Av.
Tarragona i la Rambla Sant Francesc). En el cas del carrer de Tossa de Mar es tracta d’un eix
principal de connexió dels barris de La Girada i el Poble Nou amb l’eix comercial de l’av.
Tarragona
.

Figura 4.12.– Rambla Sant Francesc.

La Rambla Sant Francesc presenta una amplada de vorera de més de 30 metres i té passos de
vianants adaptats amb els carrers de l’entorn (av. Tarragona, carrer Sant Pere i Plaça del
Penedès).
L’avinguda Tarragona té amplades de vorera que oscil·len entre els 4 i 5 metres amb passos
de vianants adaptats en totes les interseccions. Per contra, el carrer de Tossa de Mar presenta
amplades de vorera lliure d’obstacles que oscil·len entre l’1 i 2 metres. En trams com, per
exemple, entre els carrers Mestre Josep Recasens i d’Amàlia Soler (imatge inferior) l’amplada
de la vorera és d’1 metre . Totes les interseccions tenen passos de vianants adaptats excepte
amb el carrer de l’Alguer on manquen els guals de vianants adaptats

Figura 4.13.– Avinguda Tarragona
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Figura 4.14.– Carrer de Tossa de Mar (imatge esquerra) i manca de gual adaptat a la intersecció amb el carrer
de l’Alguer (imatge dreta)

Amb una intensitat superior als 8.000 vianants entre les 8h-20h hi ha el carrer Sant Pere, la
Rambla de La Girada i la plaça de la Constitució.
El carrer Sant Pere és un eix paral·lel a l’avinguda Tarragona que permet la connectivitat entre
els barris de Sant Julià i el Poble Nou amb la zona comercial del Centre. Les amplades de
voreres lliures d’obstacles d’aquest carrer oscil·len entre l’1,2-1,5 metres, excepte el tram entre
el carrer Sant Antoni i la Rambla Sant Francesc on es superen els 2 metres d’amplada. Totes
les interseccions presenten passos de vianants amb guals adaptats.
La Rambla de La Girada és un eix comercial i el carrer principal de connexió entre el barri de La
Girada i les estacions de bus i tren, així com amb el centre urbà. Les voreres laterals tenen una
amplada a l’entorn dels 3 metres i la rambla central una amplada superior als 15 metres. Totes
les interseccions estan dotades de passos de vianants amb els guals adaptats.

Figura 4.15.– Carrer Sant Pere (imatge esquerra) i Rambla de La Girada (imatge dreta)

La Pl. Constitució es localitza dins de la zona comercial del Centre on l’accés en vehicle privat
està regulat. L’eix està urbanitzat com a plataforma única i els vianants poden desplaçar-se per
tota la secció del carrer.

Figura 4.16.– Plaça de la Constitució
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Així doncs, la demanda a peu té una important relació amb els usos existents a l’entorn.
D’aquesta forma les zones que compten amb una elevada concentració d’establiments
comercials i serveis presenten un major volum de vianants.
La major part de la xarxa principal de vianants presenta dèficit d’accessibilitat però permet el
moviment dels ciutadans entre els diferents sectors del municipi i els principals punts de
generació i atracció de moviments. Tanmateix, es detecten alguns punts amb una afluència
destacada de vianants, com el carrer de Tossa de Mar o el carrer Sant Josep, amb certs
dèficits (no s’assoleix l’amplada de les voreres d’1,5 metres marcada per l’Ordre VIV/561).
Es poden consultar les demandes per tram a l’annex de plànols (veure plànol 4.1.8 de l’Annex).

4.1.3. Diagnosi
Conclusions de la xarxa a peu
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS
Morfologia del terreny


Infraestructura




Compactació urbana elevada, amb 3 dels
8 barris per sobre dels 150 hab/ha.

Infraestructura

La xarxa viària encara presenta una La xarxa principal de vianants suma un total
alta proporció de carrers sense una de 19,13 km. La ciutat disposa de 30,2 km
jerarquia d’ús clara per als usuaris.
d’itineraris amb cohabitació amb d’altres
modes de transport.
El 84,6% de la xarxa de vianants és
convencional, mentre el 15,4% és
plataforma única.



Només el 10,3% de la xarxa urbana
són vials exclusius per a vianants



La xarxa principal de vianants
presenta dèficits de connexió amb
els
polígons
industrials
dels
Cirerers, Domenys I i II i Estació de
Mercaderies i les Fonts.

Accessibilitat


El 35,5% de les voreres de la xarxa de
vianants no són accessibles. Els barris
del Centre (41%), el Poble Nou (55%) i
l’Espirall (55%) són els sectors amb un
menor percentatge de voreres accessibles.



El 29% de la xarxa principal de vianants
(9,5 Km de vorera) no és accessible, on
destaquen eixos com el carrer Tossa de
Mar

Accessibilitat


El eixos amb major intensitat de vianants
presenten amplades de vorera superior
als 1,8 metres amb els passos de
vianants adaptats.
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Un mínim del 20% dels encreuaments
de vianants (92 punts) presenten
dèficits d’accessibilitat a la xarxa
principal.

Demanda


Gran potencialitat per als desplaçaments
de proximitat. La mobilitat interna
representa el 70% de la mobilitat dels
residents, amb una ràtio de 3,6%
desplaçaments/resident que es desplaça.
El 70% de la mobilitat interna es
realitza a peu.



La demanda a peu té una important
relació amb els usos existents a
l’entorn.
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4.2. La mobilitat en bicicleta
4.2.1. Oferta
Xarxa pedalable
La xarxa d’itinerari per a bicicletes de Vilafranca del Penedès és de 40,9 km distribuïts de la
forma següent (veure plànol 4.2. de l’Annex).



10,7 km correspon a carrils bici segregats.
30,2 km són itineraris amb cohabitació amb altres modes de transport.

Per valorar l’accessibilitat de la població a la xarxa d’itineraris pedalables s’ha considerat una
influència de 150 metres que equival a la distància a recorre en 1 minut (considerant que en
bicicleta es realitzen 2,50 metres per segon).
Concretament, en calcular la població coberta per un itinerari pedalable a menys de 150 metres
es determina el 95,5% dels habitants resideix en aquesta àrea d’influència.
S’observa com hi ha diversos sectors de la ciutat que no disposen d’un itinerari pedalable
proper o a menys de 150m. En aquest sentit, el sector sud-est del barri de l’Espirall i la part
central del barri del Molí d’en Rovira, així com els polígons industrials dels Domenys I i II, Av.
Tarragona, l’Estació de Mercaderies i les Fonts, presenten dèficit d’oferta de xarxa pedalable.
Per contra, el barri del Poble Nou, que disposen de limitació de velocitat a 30 km/h, o el barri
del Centre, que es troba pacificat en la seva major part, són els sectors que compten amb una
millor cobertura territorial (veure plànol 4.2.1 full 1 de l’Annex).

Xarxa amb infraestructura pedalable
El municipi no disposa d’una xarxa d’infraestructura pedalable, només es comptabilitzen un
total de 10,7 km de carrils bici inconnexos i sense continuïtat (9,2 km de carril bici i 1,5 km de
carril bici mixt, on es comparteix l’espai amb els vianants).
Només el 56,6% dels habitants tenen un carril bici a menys de 150 metres (veure plànol 4.2.1
full 2 de l’Annex).

Carrils bici existents


Carril bici de cohabitació amb els vianants

Complementàriament a les diferents tipologies de cohabitació entre vianants i bicicletes, a
Vilafranca del Penedès hi ha 3 carrils bicicleta en vorera on es permet la cohabitació entre
aquests modes de transport (carril mixt), amb una longitud total d’1,5km. Els eixos són:




Carrer del Camí Fariner.
Avinguda Pelegrina.
Carrer Balcó de les Clotes.

Dels tres eixos esmentats, només el carril bicicleta mixt del carrer del Camí Fariner té
senyalització horitzontal i vertical que indica que l’espai es compartit entre els dos modes de
transport.
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Figura 4.17.– Carril bici mixt. Font: elaboració pròpia



Carril bici

La xarxa de carril bici segregat és de 9,2 km. La taula següent en detalla les seves
característiques.

B-35
B-04

B-20

B-17

Figura 4.18.– Codificació i localització de la xarxa pedalable. Font: elaboració pròpia
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Vial

Pous d’en
Rossell
(codi B-01)

Característiques
Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Av.
Catalunya I
(codi B-02)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.

Camí
que
uneix
C.
Camí de la
Bleda amb
Av.
Catalunya
(codi B-03)

C. Camí de
la Bleda i
Av.
Montmell.
(codi B-04)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2 metres.
Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.

Fotografies
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Av. Pla del
Diable I
(codi B-05)

Característiques
Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.

C. Pere Giró
(codi B-06)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Av. del Foix
(codi B-07)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2 metres.

C. Pere el
Gran i Av.
Montmell.
(codi B-08)

Carril bidireccional de
cohabitació amb els
vianants.
Tant
els
vianants
com
les
bicicletes comparteixen
amb mateix espai, amb
una amplada de 2,5m.
No hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions. .
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Vial

C. Oriol
(codi B-09)

Característiques
Carril
unidireccional
segregat
en
vorera
d’1,5 metres d’amplada
i paviment diferenciat.
Està
senyalitzat
horitzontalment. No hi
ha senyalització vertical
i tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
accessibilitat
amplada de
d’1,5 metres.

Av.
Catalunya II
(codi B-10)

bona
amb
voreres

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres
d’amplada,
pintura
i
paviment
diferenciat.
Té
senyalització vertical i
horitzontal
i
té
continuïtat
en
les
interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
4 metres.

Av. Pla del
Diable II
(codi B-11)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Av.
Montmell II
(codi B-12)

Carril bidireccional no
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada i
pintura. Esta senyalitzat
horitzontalment i té
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.
Després
de
la
intersecció
amb
el
carrer de la Múnia (amb
continuïtat) hi ha un
tram del carril amb
característiques
diferents:
carril

Fotografies
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C.
Eugeni
d’Ors – Pl.
Ramona
Vila
(codi B-13)

Característiques
bidireccional segregat
amb pintura i, per tant,
senyalització
horitzontal,
però
aquesta última està en
mal estat.

Carril bidireccional de
cohabitació amb vorera
de 3 metres d’amplada.
Està
senyalitzat
horitzontalment i té
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.
La
senyalització
horitzontal està en mal
estat.

C.
Camí
Fariner I
(codi B-14)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres d’amplada. Està
senyalitzat
horitzontalment i té
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.
Té
una
accessibilitat
amplada de
d’1,5 metres.

C.
Camí
Fariner II
(codi B-15)

bona
amb
voreres

Carril bidireccional no
segregat en vorera de 4
metres d’amplada. Té
senyalització vertical i
horitzontal i hi ha
continuïtat del carril en
les interseccions.
Disposa d’una bona
accessibilitat
amb
amplada de vorera de 4
metres.
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Vial

Característiques

C. de Moja
º(codi B-16)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres d’amplada. Està
senyalitzat de manera
horitzontal i vertical i té
continuïtat
en
les
interseccions.
Té
una
mala
accessibilitat
sense
espai pels vianants.

Av.
d’Europa i
Ronda
de
Mar
(codi B-17)

Pg.
Rafael
Soler.

De

(codi B-18)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
4 metres.

Carril bidireccional no
segregat en vorera de 3
metres
d’amplada,
pintura. Està senyalitzat
horitzontalment i té
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
4 metres.

Fotografies
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Vial

C. de Tossa
de Mar
(codi B-19)

Característiques
Carril
unidireccional
segregat
en
vorera
d’1,5 metres d’amplada
i paviment diferenciat.
No hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2 metres.

C.
de
Germanor
(codi B-20)

Carril
unidireccional
segregat
en
vorera
d’1,5 metres d’amplada
i paviment diferenciat.
No hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2 metres.

Av.
del
Garraf I.
(codi B-21)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres d’amplada i
paviment diferenciat. Té
senyalització horitzontal
però
no
hi
ha
senyalització vertical ni
continuïtat
en
les
interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.
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Vial

Característiques

Pg. de la
Renaixença.
(codi B-22)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres
d’amplada,
pintura
i
paviment
diferenciat.
Està
senyalitzat
horitzontalment. No hi
ha senyalització vertical
ni continuïtat en les
interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Av. Ronda
de Mar I.
(codi B-23)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 3
metres d’amplada, amb
pintura
i paviment
diferenciat.
Està
senyalitzat
horitzontalment. No hi
ha senyalització vertical
ni continuïtat en les
interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.

Ronda
Mar II

de

(codi B-24)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada,
amb pintura i paviment
diferenciat. No hi ha
senyalització horitzontal
ni vertical. Té continuïtat
en les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
3 metres.

Av.
del
Garraf II.
(codi B-25)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5m d’amplada, pintat i
paviment
diferenciat.
Senyalitzat
i
amb
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.Té
bona accessibilitat amb
amplada de voreres de
5m.

Fotografies
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Vial

Camí
Melió

Característiques

de

(codi B-26)

Carril bidireccional en
vorera de 2,5 metres
d’amplada, amb pintura
i paviment diferenciat.
Està
senyalitzat
horitzontalment i té
continuïtat
en
les
interseccions. No hi ha
senyalització vertical.
Té
una
mala
accessibilitat
sense
espai pel vianant.

Av.
Barcelona
(codi B-27)

C. Manuel
Barba
i
Roca
(codi B-28)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 4
metres d’amplada i
paviment diferenciat. Té
senyalització vertical i
horitzontal i continuïtat
en les interseccions.
Té
una
mala
accessibilitat
per
vianants amb amplada
de voreres a l’entorn d’1
metre.

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
5 metres.

Av.
Pelegrina I
(codi B-29)

Carril bidireccional no
segregat en vorera de 4
metres d’amplada i
paviment
diferenciat.
No hi ha senyalització
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
5 metres.
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Vial

Av.
Pelegrina II
(codi B-30)

Característiques
Carril bidireccional no
segregat en vorera amb
2 metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Av.
Pelegrina i
P.I.
Els
Cirerers.
(codi B-31)

Av.
Pelegrina III
(codi B-32)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi ha senyalització ni
vertical ni horitzontal, i
tampoc continuïtat en
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Carril
bidireccional
segregat en vorera de 2
metres d’amplada i
paviment diferenciat. No
hi
ha
senyalització
vertical ni horitzontal i
tampoc té continuïtat a
les interseccions.
Té
una
bona
accessibilitat
amb
amplada de voreres de
2,5 metres.

Fotografies
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Vial

C.
de
Guardiola.
(codi B-33)

Característiques
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Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada.
Té senyalització vertical
i horitzontal. No té
continuïtat
en
les
interseccions.
No és accessible per
vianants degut a la
manca d’espai.

C. Balcó de
les Clotes
(codi B-34)

Carril
bidireccional
segregat en vorera de
2,5 metres d’amplada.
No té ni senyalització
vertical ni horitzontal i
tampoc
disposa
de
continuïtat
en
les
interseccions

º

Illa
de
vianants del
centre
(codi B-35)

Carril bidireccional no
segregat en vorera. Els
vehicles
motoritzats
tenen l’accés restringit i
les bicicletes poden
ocupar tot l’espai de la
calçada.
No hi ha un paviment
diferenciat ni senyals
verticals o horitzontals.
L’accessibilitat és bona.

Taula 4.5. Carrils bici de Vilafranca del Penedès. Font: Ajuntament Vilafranca del Penedès i elaboració pròpia

En l’annex hi ha una fitxa detallada de cada un dels trams de bicicleta amb les seves
característiques, identificades amb el codi que es detalla en la taula.
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Resum de la xarxa pedalable

A continuació es presenta una taula resum de les principals característiques del conjunt d’eixos
pedalables del municipi.
Codi

Amplada Paviment Senyal
Senyal
Continuïtat
Accessibilitat
(m)
diferenciat vertical horitzontal interseccions

Eix

B-01 Pous d'en Rosell

2,5

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

B-06 C. Pere Giró

2,5

Sí

No

No

No

Bona

B-07 Av. del Foix

2

Sí

No

No

No

Bona

2,5

Sí

No

No

No

Dolenta

1,5

Sí

No

Sí

No

Bona

3

Sí

Sí

Sí

Sí

Bona

B-11 Av. Pla del Diable II

2,5

Sí

No

No

No

Bona

B-12 Av. Montmell II

2,5

No

No

Sí

Sí

Dolenta

3

No

No

Sí

Sí

Dolenta

B-14 C. Camí Fariner I

3

No

No

Sí

Sí

Dolenta

B-15 C. Camí Fariner II

4

No

Sí

Sí

Sí

Bona

B-16 C. de Moja

3

No

Sí

Sí

Sí

Dolenta

2,5

Sí

No

No

No

Bona

3

Sí

No

Sí

Sí

Bona

B-19 C. Tossa de Mar

1,5

Sí

No

No

No

Bona

B-20 C. Josep Tarradellas

1,5

Sí

No

No

No

Bona

B-21 Av. del Garraf I

3

Sí

No

Sí

No

Bona

B-22 Pg. De la Renaixença

3

Sí

No

Sí

No

Bona

B-23 Av. Ronda de Mar I

3

Sí

No

Sí

No

Bona

B-24 Av. Ronda de Mar II

2,5

Sí

No

No

No

Bona

B-25 Av. del Garraf II

2,5

Sí

No

Sí

Sí

Bona

B-26 Camí de Melió

2,5

No

No

Sí

Sí

Bona

B-27 Av. Barcelona

4

Sí

Sí

Sí

Sí

Bona

B-28 C. Manuel Barba i Roca

2

Sí

No

No

No

Bona

B-02 Av. Catalunya I
C. Camí de la Bleda - av.
Catalunya
C. Camí de la Bleda - av.
B-04
Montmell
B-03

B-05 Av. Pla del Diable I

B-08

C. Pere
Montmell

el

Gran

i

av.

B-09 C. Oriol
B-10 Av. Catalunya II

B-13

C. Eugeni
Ramona Via

d'Ors

-

pl.

B-17 Av. Europa i Ronda de Mar
B-18 Pg. De Rafael Soler
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Amplada Paviment Senyal
Senyal
Continuïtat
Accessibilitat
(m)
diferenciat vertical horitzontal interseccions

B-29 Av. Pelegrina I

4

Sí

No

No

No

Bona

B-30 Av. Pelegrina II

2

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

2

Sí

No

No

No

Bona

B-33 C. Guardiola

2,5

No

Sí

Sí

No

Dolenta

B-34 C. Balcó de les Clotes

2,5

Sí

No

No

No

Bona

No

No

No

Sí

Bona

B-31

Av. Pelegrina i Camí P.I. Els
Cirerers

B-32 Av. Pelegrina III

B-35 Illa de vianants del centre

Taula 4.6. Resum característiques principals de la xarxa pedalable de Vilafranca del Penedès. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i elaboració pròpia

Del conjunt d’eixos que conformen l’oferta de xarxa pedalable del municipi destaca:
o

El 77% dels eixos tenen paviment diferenciat.

o

El 85% dels eixos no tenen senyalització vertical.

o

El 57% dels eixos no tenen senyalització horitzontal.

o

El 69% dels eixos no tenen continuïtat en les interseccions.

o

La xarxa pedalable dels carrers Pere el Gran i av. Montmell, av. Montmell II, c.
Eugeni d’Ors – pl. Ramona Via, c. Camí Fariner I, c. de Moja i c. Guardiola
presenten problemes d’accessibilitat entre els vianants i bicicletes.

En el treball de camp elaborat per inventariar els diferents eixos pedalables del municipi s’ha
detectat que els carrils mixtos (cohabitació de vianants i bicicletes) presenten un paviment
diferenciat però, generalment, no hi ha senyalització vertical ni horitzontal que informi (per
exemple al carrer Balcó de les Clotes o a l’av. Pelegrina).
En alguns dels carrils bicicleta, com per exemple l’eix del c. Eugeni d’Ors i Plaça Ramona Via,
s’ha detectat un mal estat de la senyalització horitzontal.

En cohabitació
Complementàriament a la xarxa de carrils bici hi ha la xarxa de cohabitació amb altres modes
de transport. En concret els itineraris en cohabitació tenen una longitud de 30,2 km i es
distribueixen de la següent manera:
Tipologia de via Longitud (m)
Exclusiu de vianants
10.311
Prioritat invertida
8.144
Zona 30 - 30 Km/h
11.934
TOTAL
30.221
Taula 4.7. Xarxa pedalable de cohabitació a Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia.

La cohabitació bicicleta – vianant és possible en 10,3 km de la xarxa (carrers exclusiu per
vianants i/o serveis, com pot ser l’illa de vianants del Centre i els carrils bicicleta de cohabitació
amb els vianants).
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En la major part dels itineraris, la bicicleta conviu amb el trànsit motoritzat (20,1 km), bé en
zones 30 i carrils limitats a 30 km/h (12 km) o be en vies pacificades o de convivència (8,1 km).



Exclusiu de vianants

Illa de vianants del Centre
El Centre està regulat com a illa de vianants (10,3 km) on el vehicle privat motoritzat té l’accés
restringit.
Els principals eixos viaris regulats són:













Rambla Sant Francesc.
Carrer Sant Joan.
Carrer de la Parellada.
Carrer dels Ferrers
Carrer de la Font
Plaça Constitució
Carrer Muralla dels Vallets.
Carrer d’en Graupera.
Carrer de la Fruita
Carrer Santa Maria.
Carrer del Coll.
Carrer de Sant Bernat.

En totes les interseccions que donen accés a l’illa de vianants hi ha senyalització vertical que
indica que es tracte d’una illa de vianants on els vehicles motoritzats tenen prohibit el seu accés
excepte els vehicles de càrrega i descàrrega en un horari limitat (dies laborables de 7h-11h i de
14h-17:30h).

Figura 4.19.– Senyalització vertical d’illa de vianants.

Complementàriament a l’illa de vianants hi ha un conjunt de passatges exclusius per vianants i
bicicletes localitzats al passatge dels Til·lers, al passatge del Mig, passatge. de Canyelles,
passatge . de Román de Saavedra i al passatge. de Sitges (0,5 km de xarxa), entre d’altres
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Prioritat invertida

El municipi està dotat de 8,1km de carrers de prioritat invertida, on es permet la circulació de
vehicles motoritzats fins a 20km/h però on tenen prioritat en els desplaçaments els vianants i
bicicletes. La major part dels carrers de prioritat invertida es concentren en els barris de La
Girada i Sant Julià, on destaquen els eixos següents:




















Carrer de Pere Bohigas.
Carrer de Lluís M. Güell.
Carrer de Anna M. de Saavedra.
Carrer de Pere Grases.
Carrer dels Xicots de Vilafranca.
Carrer Castellers de Vilafranca.
Carrer de Melzo.
Carrer del Priorat.
Carrer de la Conca de Barberà.
Ptge. de la Serra d’Ancosa.
Ptge. de les Germanes Lara.
Carrer Joan Fuster.
Carrer de la Soledat.
Carrer del Migdia.
Carrer Marquès d’Alfarràs.
Ptge. del Blat.
Ptge. de les Sínies.
Ptge. Hort del Guineu.
Ptge. Hort d’en Nin.

En aquests eixos hi ha senyalització vertical a cada intersecció.

Figura 4.20.– Senyalització vertical dels carrers de prioritat invertida.



Zona 30

A Vilafranca hi ha diferents eixos viaris regulats com a Zona 30 (11,9km). Tots els barris tenen
algun eix regulat com a Zona 30 excepte La Girada, el Molí d’en Rovira i la Barceloneta, així
com tots els polígons industrials. Els principals eixos regulats com a Zona 30 són:





Eix dels carrers Pere el Gran – Tossa de Mar.
Eix dels carrers Mestre Josep Recasens – Parlament.
Carrer d’Amàlia Soler.
Carrer de Ramon Freixas.
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Eix dels carrers Vidal – Sant Antoni – Sant Fèlix.
Eix dels carrers del Cid – Pines – Banys – Beneficència - Ponent.
Carrer de Martorell.

En aquests eixos hi ha senyalització vertical a cada intersecció. La senyalització no només
indica que és Zona 30 sinó que també diu que és un itinerari pedalable amb el logotip d’una
bicicleta per reafirmar i recordar la possibilitat que els ciclistes poden circular per la calçada.

Figura 4.21.– Senyalització vertical de Zona 30.

Aparcaments per a bicicletes
A Vilafranca del Penedès hi ha 94 punts d’aparcament per a bicicletes. La tipologia
d’aparcament més emprada correspon al model universal de barres tipus “U” invertida que
permeten l’aparcament de dues bicicletes (una a cada costat) i garanteix una bona subjecció de
la bicicleta que permet assegurar-la pels dos eixos de roda.

Figura 4.22.– Exemples de diferents punts d’aparcament bicicletes a Vilafranca del Penedès.
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Entre el 2012 i el 2018 la dotació d’aparcament s’ha més que duplicat, passant de 44 punts
l’any 2012 a 94 punts l’any 2018.
100

94

90

Punts aparacament

80
70
60
50

44

40
30
19

20
10
0

2004

2012

2018

Figura 4.23.– Evolució de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes a Vilafranca del Penedès. 2004-2018. Font:
dades Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La distribució territorial dels aparcaments per barris mostra un major nombre a l’Espirall (16
punts), el Centre, Poble Nou i Zona Esportiva i Firal amb 13 punts cadascun. Per contra, els
barris de la Barceloneta (5 punts) i els polígons industrials Domenys I i II i Llevant amb 1 punt
cadascun, concentren menor nombre de punts d’aparcament.
Nre.
Aparcaments

%

Barceloneta

5

5,3%

Centre

13

13,8%

La Girada

10

10,6%

Les Clotes

6

6,4%

L'Espirall

16

17,0%

Molí d'en Rovira

4

4,3%

P.I. Llevant

1

1,1%

P.I.Domenys I

1

1,1%

P.I.Domenys II

1

1,1%

Poble Nou

13

13,8%

Sant Julià

11

11,7%

Zona Esportiva i Firal

13

13,8%

Total

94

100,0%

Barri

Taula 4.8.- Núm. de punts d’aparcament per barri. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament

No obstant, degut a que cada barri té una extensió diferents la distribució dels aparcaments al
conjunt del municipi mostra (veure plànol 4.2.2 de l’Annex) com els barris del Molí d’en Rovira,
la Barceloneta, l’Espirall i Sant Julià, a més de tots els polígons industrials presenten part del
seu àmbit amb dèficit d’un aparcament per a bicicletes a menys de 100m. El Centre queda
gairebé totalment cobert pels diferents punts d’aparcament, no obstant degut a ser un àmbit de
trànsit pacificat i per tal de promoure els desplaçaments en aquest mode de transport en aquest
àmbit, seria convenient incrementar els punts d’aparcament, preferentment en els carrers més
comercials i en les places.
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Així mateix, creuant la dotació d’aparcament en relació als equipaments de la ciutat, s’observa
com el 81,0% dels equipaments tenen un aparcament per a bicicletes a menys de 100 metres.
Segons el tipus d’equipament, els equipaments comercials, sanitaris, del transport,
d’ensenyament, esportiu i sociocultural són els que disposen d’una major cobertura, amb més
del 90%, mentre que els equipaments funeraris, religiosos, d’urgències, serveis socials i
administració són els que disposen d’una cobertura pitjor amb valors que oscil·len entre el
50%-75%.
Tipus d'equipament
Administració
Comerç
Educació
Esportiu
Funerari
Religiós
Sanitari
Serveis Socials
Sociocultural
Transport
Urgències
Altres
Total

Aparcament bici <100m Manca aparcament bici <100m
Nre.
%
Nre.
%
12
100,0%
0
0,0%
2
100,0%
0
0,0%
28
90,3%
3
9,7%
10
90,9%
1
9,1%
1
50,0%
1
50,0%
7
50,0%
7
50,0%
7
87,5%
1
12,5%
9
75,0%
3
25,0%
18
85,7%
3
14,3%
2
100,0%
0
0,0%
2
40,0%
3
60,0%
0
0,0%
1
100,0%
98
23
81,0%
19,0%

Taula 4.9.- Tipus d’equipament segons cobertura a aparcaments per a bicicletes. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

A l’entorn del nucli urbà de Vilafranca del Penedès hi ha un conjunt de camins de lleure i
camins rurals que connecten amb la xarxa interna de la ciutat.
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Figura 4.24.– Xarxa del principals camins rurals de connexió amb Vilafranca del Penedès. Font: Plànol de
Mobilitat sostenible de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La taula següent analitza la continuïtat en bicicleta des de l’entramat urbà fins als diferents
itineraris supramunicipals principals.
Itinerari
1

Camí de Cal Frare

2

Camí de la Bleda

3

Camí de Sant Martí Sarroca

4

Camí de Pacs

Continuïtat
Bona. Accés pel carril bicicleta segregat en vorera del carrer Pere el
Gran, ubicat al barri de Sant Julià.
Aquest camí de 2,7 km comunica Vilafranca amb Santa Margarida i els
Monjos amb un temps de desplaçament en bicicleta d’uns 11 minuts.
Bona. Accés pel carril bicicleta segregat en vorera del carrer Pere el
Gran, ubicat al barri de Sant Julià.
Aquest camí de 2,4 km comunica Vilafranca amb l’entitat de població de
la Bleda (municipi de Sant Martí Sarroca) amb un temps de
desplaçament en bicicleta a l’entorn dels 9 minuts.
Bona. Accés pel carril bicicleta segregat en vorera de l’av. Pla del Diable
que té continuïtat per l’av. Catalunya com a carrer de Zona 30. Des de
l’av. Catalunya s’accedeix al camí de Sant Martí Sarroca.
Aquest camí de 2,7 km comunica Vilafranca amb Pacs del Penedès amb
un temps de desplaçament en bicicleta a l’entorn dels 10 minuts.
Regular. Accés pel carril bicicleta mixt del carrer Balcó de les Clotes
ubicat perpendicularment al camí de Pacs. No obstant hi ha dificultats per
accedir al carril bicicleta mixt de c. Balcó de les Clotes des de la xarxa
pedalable urbana.
Aquest camí de 3,0 km comunica Vilafranca amb Pacs del Penedès amb
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Itinerari

Continuïtat
un temps de desplaçament a l’entorn dels 12 minuts.
Dolenta. L’eix pedalable que conformen els carrers de l’Espirall, Martorell
(regulats com a Zona 30) i de Guardiola (carril bici en vorera) permeten
arribar a les proximitat del camí de la Creu de la Pelegrina des del Centre
del municipi, no obstant no hi ha connexió segura des del c. de Guardiola
5
Camí de la Creu de la Pelegrina
fins al Camí.
Aquest camí es bifurca i permet l’accés als municipis de les Cabanyes
(2,4 km) i la Granada (2,43km) amb un temps de desplaçament en
bicicleta a l’entorn dels 9 minuts en ambdós casos.
Dolenta. L’eix pedalable que conformen l’av. de la pelegrina i el c. Sant
Esteve Sesrovires permeten l’accés al Camí de l’Hostal Nou, no obstant
no hi ha continuïtat en la xarxa pedalable municipal que connecti el nucli
6
Camí de l’Hostal Nou
urbà amb els eixos indicats.
Aquest camí de 4,1km comunica Vilafranca amb Sant Cugat
Sesgarrigues amb un temps de desplaçament en bicicleta a l’entorn dels
15 minuts.
Dolenta. Els carrils bicicleta en vorera ubicats en els carrers pròxims al
camí de Melió (av. Barcelona i c. dels Plàtans) tenen continuïtat fins el
camí, no obstant, no hi ha continuïtat entre aquests carrils bicicleta i la
7
Camí de Melió
xarxa pedalable municipal.
Aquest camí de 3,0 km comunica Vilafranca amb el poble de Sant Pere
Molanta (municipi d’Olèrdola) amb un temps de desplaçament en
bicicleta a l’entorn dels 12 minuts.
Regular. Accés pel carril bicicleta de la Ronda de Mar, no obstant l’eix
pedalable que conformen la Ronda de Mar i el Passeig de la Renaixença
no té continuïtat amb la resta de la xarxa pedalable municipal.
8
Camí de la Serreta
Aquest camí de 2,4km comunica Vilafranca amb el poble de Sant Miquel
d’Olèrdola (Olèrdola) amb un temps de desplaçament en bicicleta a
l’entorn dels 12 minuts.
Bona. L’av. Ronda de Mar o l’av. Europa tenen carril bici segregat en
vorera fins a la rotonda d’accés a la carretera BV-2119
9
Camí de Moja
Aquest camí d’1,6 km comunica Vilafranca amb l’entitat de població de la
Moja (Olèrdola) amb un temps de desplaçament en bicicleta de l’entorn
dels 6 minuts.
Taula 4.10. Accés a la xarxa de camins supramunicipals. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de treball
de camp

Complementàriament cal tenir en compte que en els darrers anys la Diputació de Barcelona ha
realitzat actuacions de millora de la connexió interurbana en modes no motoritzats. En concret
s’han habilitat:



Eix pedalable a la carretera BV-2119. Carretera que connecta el sud de Vilafranca (Av.
d’Europa – Ronda del Mar) amb la població de Moja.
Carril bici bidireccional segregat en calçada a la carretera BV-2127. Carretera que
connecta el nord de Vilafranca (c. de Guardiola – Av. Pelegrina) amb el municipi de Les
Cabanyes.

4.2.2. Demanda
Es desprèn de l’enquesta de mobilitat de Vilafranca de l’any 2018 que en relació a la mobilitat
en bicicleta, el 2,0% dels desplaçaments interns es realitzen amb aquest mitjà de transport.
Això representa un total de 1.343 desplaçaments/dia en els dos sentits.
Bona part de la xarxa viària del nucli urbà de Vilafranca del Penedès té un pendent que fa
possible els desplaçaments en bicicleta en unes condicions de confort considerables.
Tanmateix, les zones residencials més perifèriques dels barris del Poble Nou i la Girada
presenten dèficits de connexió amb la xarxa pedalable del municipi.
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Complementàriament als aforaments de vianants, s’han mesurat en els mateixos punts i
intervals de temps, les intensitats de bicicletes, les quals s’han extrapolat a 12 hores seguint la
mateixa metodologia que en el cas dels vianants. Els resultats són els següents:

Hora
1.- Carrer Guardiola
2.- BV-2127
3.- Carrer de l'Espirall
4.- Carrer Sadurní
5.- Carrer d'Igualada
6.- Av. Barcelona
7.- Carrer Cid
8.- Carrer Comerç
9.- Carrer Mare Ràfols
10.- Av. Garraf
11.- Rambla de la Girada
12.- Passeig Rafael Soler
13.- Carrer Camí Fariner
14.- Carrer Amàlia Soler
15.- Passeig del Camp dels Rolls
16.- Carrer Santa Clara
17.- Carrer Balcó de les Clotes
18.- Av. Catalunya
19.- Carrer Pere el Gran
20.- Av. Pla del Diable
21.- Carrer d'Eugeni d'Ors
22.- Carrer Sant Pere
23.- Av. Tarragona
24.- Carrer Parellada
25.- Carrer de la Cort
26.- Rambla de Nostra Senyora
27.- Rambla de Sant Francesc
28.- Carrer Sta. Magdalena
29.- Carrer St. Pau
30.- Carrer del Progrés
31.- Plaça de l'Oli
32.- Plaça de la Constitució
33.- Carrer Sant Joan
34.- Carrer Eugeni d'Ors i carrer Pere el Gran
35.- Carrer d'Amàlia Soler
36.- Carrer General Cortijo
37.- >Passatge Alcover
38.- Carrer Manuel Barba i Roca
39.- Carrer Sta. Magdalena
40.- Carrer d'Orient
41.- Avinguda Catalunya
42.- Camí de la Bleda
43.- Carrer Bisbal del Penedès
44.- Carrer la Gornal
45.- Av. Lluís Companys
46.- Carrer Tossa de Mar
47.- Carrer St. Pere
48.- Carrer de Cal Bolet

%

9h-10h
4,80%
10h-11h
3,50%
11h-12h
5,30%
12h-13h
6,40%
9h-10h
4,80%
16h-17h
8,80%
17h-18h
14,90%
9h-10h
4,80%
10h45-11h45 4,80%
12h-13h
6,40%
9h15-10h15
3,50%
10h30-11h30 4,00%
11h45-12h45 6,40%
16h15-17h15 12,70%
16h15-17h15 12,70%
10h-11h
3,40%
16h-17h
8,80%
18h15-19h15 10,10%
17h15-18h15 12,20%
11h30-12h30 5,60%
9h-10h
4,80%
10h15-11h15 3,40%
11h30-12h30 5,60%
9h-10h
4,80%
11h-12h
5,30%
8h-20h
100,00%
8h-20h
100,00%
17h-18h
14,90%
18h-19h
10,30%
17h-18h
14,90%
16h-17h
8,80%
10h-11h
3,40%
12h15-13h15 6,90%
10h15-11h15 3,40%
17h15-18h15 12,20%
18h15-19h15 10,10%
17h45-18h45 10,30%
18h-19h
10,30%
19h-20h
9,80%
11h-12h
5,30%
18h30-19h30 10,90%
16h-17h
8,80%
17h15-18h15 12,20%
18h30-19h30 10,90%
18h15-19h15 10,10%
9h-10h
4,80%
16h-17h
8,80%
19h-20h
9,80%

Intensitat bicicletes
(extrapolació a 12h)
0
58
38
31
126
206
34
21
84
31
203
226
63
31
55
0
11
30
41
72
21
203
180
21
75
219
158
81
68
20
34
203
73
174
66
109
58
0
41
19
64
11
25
28
99
21
46
61

Taula 4.11.- Punts d’aforament amb el període temporal analitzat, el percentatge que representa sobre la mitjana
d’aforaments de dues hores i l’extrapolació a dotze hores. Font: elaboració pròpia.
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En el plànol 4.2.3 de l’annex de plànols es pot observar la distribució geogràfica de la demanda
de bicicleta.
El punt on es detecta una intensitat superior és el carril bici bidireccional en vorera del Passeig
Rafael Soler amb 226 bicicletes. Amb valors superiors a 200 bicicletes també destaquen la
Rambla de Nostra Senyora (219 bicis), l’av. Barcelona (206 bicis) i la Rambla de La Girada,
carrer Sant Pere i Plaça Constitució (203 bicis, respectivament).
Els eixos indicats, on es concentra una major intensitat de bicicletes, destaquen per ser vials de
connexió i tenir unes bones condicions d’accessibilitat i seguretat. La Rambla de Nostra
Senyora o la Rambla de La Girada tenen amplades de voreres superior als 5 metres que
permeten la convivència vianant/bicicleta. La Plaça de la Constitució és un eix on el vehicle
privat té l’accés restringit i el carrer Sant Pere està regulat com a Zona 30 on la bicicleta i el
vehicle privat comparteixen la calçada.
Per contra, carrers perimetrals o que presenten unes condicions d’accessibilitat i seguretat no
tan bones, el nombre de desplaçament és menor. Per exemple, al carrer d’Amàlia Soler, regulat
com a Zona 30, circulen 109 bicicletes i el carril bicicleta bidireccional del Passeig Rafael Soler,
paral·lel al carrer d’Amàlia Soler, el nombre de bicicletes és més del doble (226 bicicletes).

Figura 4.25.– Carril bici bidireccional en vorera del carrer Rafael Soler (imatge esquerra) i carrer d’Amàlia
Soler (imatge dreta).

4.2.3. Diagnosi
Conclusions de la xarxa de bicicleta
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS
Morfologia del terreny


Infraestructura


Vilafranca del Penedès no disposa
d’una xarxa pedalable, només es
comptabilitzen un total de 10,7km de

Gairebé tot el nucli urbà té un pendent
que fa possible els desplaçaments en
bicicleta en condicions de confort.

Infraestructura


La ciutat disposa de 30,2 km d’itineraris
amb cohabitació amb d’altres modes de
transport.
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Conclusions de la xarxa de bicicleta
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS

carrils bici inconnexes i sense continuïtat.


El 69% dels eixos no tenen continuïtat
en les interseccions i alguns carrers
com Pere el Gran i av. Montmell, av.
Montmell II, c. Eugeni d’Ors – pl. Ramona
Via, c. Camí Fariner I, c. de Moja i c.
Guardiola
presenten
problemes
d’accessibilitat entre els vianants i
bicicletes.



El 85% dels eixos no tenen
senyalització vertical i el 57% no tenen
senyalització horitzontal.



La majoria de polígons industrials
(Domenys I i II, estació de Mercaderies i
Les Fonts i l’av. Tarragona) no tenen
accés amb xarxa pedalable.



Hi ha mala connectivitat entre el nucli
urbà i els camins rurals o de lleure del
Camí de la Creu de la Pelegrina, el
Camí de l’Hostal Nou i el Camí de la
Serreta.

Aparcament
 El barri de la Barceloneta i els polígons
industrials Domenys I i II i Llevant
concentren un menor nombre de punts
d’aparcament.
Cobertura


Només un 56,6% de la població té un
carril bici a menys de 150 metres



El 81,0% dels equipaments tenen un
aparcament per a bicicletes a menys
de 100 metres.

Demanda


Els carrers perimetrals o que presenten
una condicions d’accessibilitat i seguretat
no
tan
bones,
el
nombre
de
desplaçament és menor, mentre els eixos
en millors condicions són els més
utilitzats.

Aparcament


Hi ha 94 punts d’aparcament per a
bicicletes al conjunt del municipi.

Cobertura


El 81,0% dels equipaments tenen un
aparcament per a bicicletes a menys
de 100 metres.

Demanda


Existeix una demanda de l’ús de la
bicicleta en aquells eixos ben connectats i
que
tenen
bones
condicions
d’accessibilitat, com per exemple el
passeig Rafael Soler.
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4.3. La mobilitat en transport públic
4.3.1. Oferta
Sistema tarifari i tipologia de títols de transport
Vilafranca del Penedès forma part del Sistema Tarifari Integrat (STI) que permet la utilització de
diferents modes de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe Rodalies) per realitzar un desplaçament amb
un únic títol de transport, despenalitzant econòmicament els transbordaments. La zona a la que
pertany Vilafranca del Penedès és la 4B. L’oferta de títols de transport integrats i les seves
tarifes són les següents:

Tarifació social

Tarifació general

Tipologia de
bitllet

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

Bitllet senzill

2,40

3,40

4,50

5,75

7,35

8,55

T-Usual

40,00

53,85

75,60

92,55

106,20

113,75

T-Casual
T-Grup
T-Familiar

11,35
79,45
10,00

22,40
156,80
19,00

30,50
213,50
27,00

39,20
274,40
35,00

45,05
315,35
40,00

47,90
335,30
42,00

T-Dia

10,50

16,00

20,10

22,45

25,15

28,15

T-16

Gratuït

-

-

-

-

-

T-Jove

80,00

105,20

147,55

180,75

207,40

222,25

T-Usual
FM/FN
general

32,00

43,10

60,45

74,05

84,95

91,00

T-usual
FM/FN
especial

20,00

26,95

37,80

46,30

53,10

56,90

T-jove FM/FN
general

64,00

84,15

118,05

144,60

165,95

177,80

T-jove FM/FN
especial

40,00

52,60

73,80

90,40

103,70

111,15

T-70/90
FM/FN
general

63,55

125,45

170,80

219,50

252,30

268,25

T-70/90
FM/FN
especial

39,75

78,40

106,75

137,20

157,70

167,65

9,95

-

-

-

-

-

8,10

8,60

T-Usual
aturats

Tarifació especial

Preus € (2018)

per

T-Verda

T-Aire

Gratuït

2,05

4,05

5,50

7,55

Nombre de
viatges

Característiques

1

-

Il·limitats/30
dies
10
70/30 dies
8/30 dies
Il·limitats/24
hores
Il·limitats/dins la
mateixa zona
Il·limitats/90
dies

Títol personal
Títol unipersonal.
Títol multipersonal.
Títol multipersonal i horari.
Títol unipersonal.

Títol destinat als menors
d’entre 4 i 16 anys
Títol personal per a joves
menors de 25 anys
Títol personal per a membres
Il·limitats/30
de famílies monoparentals i
dies
nombroses
de
categoria
general.
Títol personal per a membres
Il·limitats/30
de famílies monoparentals i
dies
nombroses
de
categoria
especial.
Títol personal per a membres
Il·limitats/90
de famílies monoparentals i
dies
nombroses
de
categoria
general menors de 25 anys
Títol personal per a membres
Il·limitats/90
de famílies monoparentals i
dies
nombroses
de
categoria
especial menors de 25 anys
Títol multipersonal i horari per
a membres de famílies
70/90 dies
monoparentals i nombroses
de categoria general.
Títol multipersonal i horari per
a membres de famílies
70/90 dies
monoparentals i nombroses
de categoria especial.
Títol personal per a persones
Il·limitats/dins la
a l’atur o de subsidi inferior al
mateixa zona
SMI.
Títol personal per a les
persones empadronades a
l’àmbit de l’ATM que acreditin
el desballestament recent d’un
Il·limitats
vehicle contaminant i que es
comprometin a no adquirir-ne
cap altre en el període de
vigència de la targeta (3 anys)
Títol multipersonal i horari
2
vàlid en dies de especials de
contaminació.

Taula 4.12.- Títols i tarifes integrades del servei d’autobús interurbà i ferrocarrils. Font: ATM
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Complementàriament, l’autobús de Vilafranca del Penedès disposa d’un conjunt de bitllets propis.
Aquests bitllets són títols multiviatge expedits per l’Ajuntament de Vilafranca, no integrats tarifàriament i
gratuïts: Aquests són:





BG- jubilats: per a les persones de més de 65 anys empadronats a Vilafranca.
BG-mobilitat reduïda gratuïta: per les persones amb mobilitat reduïda que
estiguin empadronats a Vilafranca
T-acompanyant gratuït: per les persones que acompanyen persones amb
mobilitat reduïda.

Autobús urbà
Vilafranca del Penedès disposa de 2 línies urbanes d’autobús que donen servei a la ciutat:


L1: dóna servei de les 6:50h fins a les 20:40h els dies feiners, amb una oferta de 14
expedicions circulars/dia. L’interval de pas mitjà és de 60 minuts. Els dissabte l’oferta es
redueix fins a 13 expedicions circulars/dia i és manté l’interval de pas en 60 minuts;
l’amplitud horària també es redueix, de 7:50h a 20:40h. En diumenges i festius l’oferta és de
3 expedicions circulars/dia, amb una freqüència de 60 minuts i una amplitud horària de
12:15h a 14:15h. Aquesta línia connecta els principals equipaments del municipi com són
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, el cementiri, la policia local, l’estació de tren i
d’autobusos, els jutjats, el CAP del centre, l’Ateneu Municipal, Correus, el Mercat de Sant
Salvador, la Zona Esportiva i el casal de la Gent Gran, entre d’altres, així com amb tots els
barris (L’Espirall, Barceloneta, Molí d’en Rovira, La Girada, Poble Nou, Sant Julià, Les
Clotes, la Zona Esportiva i el Centre de la Vila). Al llarg del seu recorregut realitza 34
parades, de les quals 12 tenen correspondència amb la línia L2 del bus urbà.



L2: dóna servei de les 8h10 a les 21h00 els dies feiners amb una oferta de 13 expedicions
circulars/dia, amb un interval de pas de 60 minuts. Els caps de setmana i els dies festius no
dóna servei. Aquesta línia connecta amb els principals equipaments del municipi (Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès, Cementiri, Casal de la Gent Gran, Zona Esportiva, Auditori,
Arxiu Històric Comarcal, Jutjats, Policia Local, Mossos d’Esquadra) i els centres educatius
(IES Milà i Fontanals, IES Eugeni d’Ors, IES Alt Penedès i l’Escola Montagut). Al llarg del
seu recorregut realitza 29 parades, de les quals 12 tenen correspondència amb la línia L1
del bus urbà.

Tant la línia L1 com l’L2 tenen correspondència amb l’estació de Rodalies Renfe (parada molt
pròxima) i l’Estació d’Autobusos.
Connexió amb l’altre Connexió amb altres serveis
línia urbana
de TPC

Exp/dia

Amplitud horària

Interval de pas

Velocitat
comercial

L1

14

Dll-Dv: 6h50 a
20h40
Db: 7h50 a 20h40
Dg i festius: 12h15
a 14h15

60 min
(recorregut realitzat
en 55 min)

12,1 km/h

Sí

Estació de Renfe i Estació
d'autobusos interurbans

L2

13

Dll-Dv: 8h10 a
21h00.
Db, Dg i festius no
hi ha servei.

60 min
(recorregut realitzat
en 50 min)

13,7 km/h

Sí

Estació d'autobusos
interurbans

Taula 4.13.- Oferta de les línies urbanes diürnes de dilluns a divendres feiners. Font: elaboració pròpia a partir
de dades d’Hispano Igualadina.
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Al juny del 2017 l’Ajuntament de Vilafranca, conjuntament amb l’AMTU i la Diputació de
Barcelona, ha redactat l’Estudi de viabilitat de re-estructurar el Servei Urbà d’Autobusos de
Vilafranca del Penedès amb l’objectiu d’optimitzar el servei i obtenir una millor eficiència i
eficàcia.
El present estudi indica que a l’any 2015 la línia L1 realitza un total de 4.345 expedicions, que
representen 46.652,5 km i 4.425 hores de servei.

Figura 4.26.- Oferta línia 1 (vermella). Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Figura 4.27.- Quilòmetres i hores anuals línia 1 (vermella). Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Per la seva part, la línia L2 realitza un total de 3.250 expedicions, que representen 26.650,0 km
i 3.187,5 hores de servei, el 2015.

Figura 4.28.- Oferta línia 2 (verda). Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Figura 4.29.- Quilòmetres i hores anuals línia 2 (verda). Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Cobertura territorial:
Per avaluar la cobertura, s’ha considerat una distancia màxima al voltant de la parada de 250
metres. A partir d’aquestes s’han determinat per a cada línia i pel servei en forma global,
aquelles zones que no disposen de cobertura.
La línia 1 dona cobertura a tots els barris de la ciutat, tot i així, hi ha zones que es troben
parcialment descobertes:



Poble Nou i Sant Julià La zona sud-oest del Poble Nou, situada a prop de l’Avinguda
Vendrell, no té servei d’autobús. Tampoc en té la urbanització Ciutat Jardí de Sant Julià
(zona amb un nivell de renda superior a la mitjà municipal).
Barceloneta: La zona est de la Barceloneta es troba descoberta.

La línia 2 dona cobertura a tots els barris de la ciutat, tot i així, hi ha zones que es troben
parcialment descobertes:



Poble Nou i Sant Julià La zona sud-oest del Poble Nou, situada a prop de l’Avinguda
Vendrell, no té servei d’autobús. Tampoc en té la urbanització Ciutat Jardí de Sant Julià
(zona amb un nivell de renda superior a la mitjà municipal).
Barceloneta: La zona est de la Barceloneta es troba descoberta.

L’entorn de la Rambla de Sant Francesc, entre els barris del Centre i el Poble Nou, no està
servit per la línia L2 del bus urbà.
Les dues línies que formen el servei urbà es complementen en sentits contraris (excepte els
barris de La Girada i Molí d’en Rovira), tot i així, destacar que la línia 2, únicament dóna servei
en els dies feiners, pel que en dissabtes i festius queda una part de la ciutat descoberta i en
algunes connexions s’allarga el temps de trajecte.
Algunes zones urbanes dels barris del Poble Nou i Sant Julià queden descobertes del servei
global. La zona sud-oest del Poble Nou, situada a prop de l’Avinguda Vendrell, no té servei
d’autobús. Tampoc en té la urbanització Ciutat Jardí Sant Julià.
Polígons: Finalment, és important remarcar que les línies actuals de l’autobús urbà no ofereixen
les condicions de proximitat ni de freqüència mínimes per a ser utilitzades per accedir a cap
dels polígons industrials propers al casc urbà de Vilafranca del Penedès. De totes maneres,
l’accessibilitat amb transport públic als polígons és actualment l’objecte d’un altre estudi
encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i que es troba en fase de
redacció.
El conjunt de les dues línies de bus urbà cobreixen el 95,5% de la població de Vilafranca amb
una cobertura de 250m (veure plànol 4.3.1 de l’Annex)

Característiques de les parades:


Tant sols el 27% de les parades (15) disposen d’una marquesina, pel que el 73% està
senyalitzada amb un pal de parada, a excepció de les parades de Santa Digna-Camp dels
Rolls i d’Estació de Tren– Comerç que ni tan sols disposen de la senyalització vertical.
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Figura 4.30. Parades de Santa Digna-Camp dels Rolls (esquerra) i Estació de Tren - Comerç (dreta)



El 82% de les parades (45) disposen de banc.



El 94% de les parades (52) disposen d’informació de l’horari i el recorregut de les línies que
hi transcorren, a excepció de les ja anomenades Santa Digna-Camp dels Rolls i d’Estació
de Tren– Comerç.



El 5% de les parades (tan sols 3) disposen d’informació de la xarxa de transport públic
interurbà. És el cas de les parades de Baltà de Cela-Gelida, Espirall - Ptge. Luis Mata i la
mateixa estació d’autobusos.



El 87% de les parades, l’autobús realitza la parada al carril de circulació, perquè no perdi
temps en les maniobres d’accés i de sortida de la parada. D’aquests, el 42% tenen
ampliacions de la vorera que s’han anat executant als darrers anys, amb elements
prefabricats o amb obra.

Figura 4.31.– Parada Melió-Bisbe Estalella amb plataforma prefabricada (esquerra) i parada Igualada - Gral
Zurbano sense estacionament (dreta)



Cap de les parades disposa de pantalla d’informació a l’usuari.



Es considera que el 94,5% de les parades (52) tenen una bona accessibilitat. La parada
Melió - Bisbe Estalella té una accessibilitat regular, mentre que les parades de Zona
Esportiva i Residència Mare Ràfols es considera que tenen una accessibilitat dolenta.

A continuació es mostra una taula amb les principals característiques de cada parada
d’autobús urbà (veure plànol 4.3.2 de l’Annex)
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Parades de bus urbà

Marquesina Banc

Inf.
Horària

Hospital comarcal

Sí

Sí

Sí

Baltà de Cela - Gelida

Sí

Sí

Sí

La Granada - Cementiri

No

Sí

Sí

La Granada - Mas i Jornet

No

Sí

Sí

Igualada
Zurbano

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Rambla Girada - Rambla
Generalitat

No

Sí

Sí

Lluís Companys - Rambla
Girada

No

Sí

Sí

Residència Mare Ràfols

No

Sí

Sí

Av. Garraf
Fortuny

Sí

Sí

Sí

Gral. Vallès - Dr. Fleming

No

Sí

Sí

Melió – Bisbe Estalella

No

Sí

Sí

Melió – Av. Barcelona

No

No

Sí

Estació de tren - Comerç

No

No

No

Santa Digna – Camp dels
Rolls

No

No

No

Cal Bolet – CAP Centre

No

Sí

Sí

Av. Tarragona - Vidal

No

Sí

Sí

Av. Tarragona - Verdaguer

No

Sí

Sí

Tossa de Mar - Mestre
Recasens

No

Sí

Sí

Tossa de Mar - Ramon
Freixas

Sí

Sí

Sí

Moja - Amàlia Soler

No

Sí

Sí

Francesc Macià - Mercat
Sant Salvador

Sí

Sí

Sí

Eugeni d'Ors - St. Antoni

No

Sí

Sí

Eugeni d'Ors - av.
Catalunya

Sí

Sí

Sí

Av. Catalunya

No

Sí

Sí

-

Santa Clara
Sant Magí
Santa
Soler

Digna

General
–

Muralla

-

Amàlia

Estació Autobusos
Av. Europa
Tarradellas

-

-

Josep

Ricard
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QUALITAT DE LA PARADA
Inf. Recorregut
Inf.
Apropament
Accessibilitat
línies
Xarxa
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
Sí
Bona
Directament a la vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
Fora carril de circulació.
Sí
Sí
Bona
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Banda aparcament
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
No
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
No
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a la plataforma
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Parades de bus urbà

Marquesina Banc

Inf.
Horària

Zona Esportiva

No

Sí

Sí

Sant Jordi - IES Milà i
Fontanals

No

Sí

Sí

Escorxador - Plaça Gas

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Plaça Pedró - Cementiri

Sí

Sí

Sí

Espirall - Ptge. Luis Mata

Sí

Sí

Sí

Pelegrina - CAP Nord

No

Sí

Sí

Guardiola - Cementiri

Sí

Sí

Sí

A. Mestre Jané - Vilobí

No

Sí

Sí

Beneficència - Peguera

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Av. Catalunya - Fassina

No

No

Sí

Eugeni d'Ors - av.
Catalunya

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Santa Clara - Cal Rondina

No

No

Sí

Igualada - General
Zurbano

No

Sí

Sí

Igualada - La Granada

No

Sí

Sí

Igualada - CAP Nord

Sí

Sí

Sí

Escorxador - Plaça
Verema
A. Mestre Jané - Baldomer
Lostau

Torrelles de Foix - IES
Milà i Fontanals
Complex aquàtic - av.
Catalunya

Pere el Gran - Eugeni
d'Ors
Pere el Gran - Jaume
Balmes
Parc de Sant Salvador IES Eugeni d'Ors
Av. Tarragona - av.
Vendrell
Ignasi Iglesias - Moja
Amàlia Soler - Bisbe
Morgades
Amàlia Soler - General
Cortijo
Av. Barcelona - Míser
Rufet

QUALITAT DE LA PARADA
Inf. Recorregut
Inf.
Apropament
Accessibilitat
línies
Xarxa
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Dolenta
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
Sí
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera.
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
Fora carril de circulació.
Sí
No
Bona
Banda aparcament
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Bona
Directament a vorera
En carril de circulació.
Sí
No
Directament a la plataforma
Bona
prefabricada

Taula 4.14.- Resum de la qualitat de les parades de bus urbà. Font: elaboració pròpia

Autobús interurbà
Vilafranca del Penedès forma part del Sistema Tarifari integrat (STI) que permet la utilització de
diferents modes de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans e interurbans, tramvia,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe Rodalies) per realitzar un desplaçament amb
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un únic títol de transport, despenalitzant econòmicament els transbordaments. La zona a la que
pertany Vilafranca del Penedès és la 4B.
Es disposa de l’oferta interurbana d’autobusos que donen cobertura a Vilafranca del Penedès a
partir de la base de dades de la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya.
El nombre total de línies que donen cobertura a la ciutat en dia feiner és de 22 (de les quals 2
són nocturnes) operades per 5 empreses. A continuació es mostra per cada línia, l’operador del
transport, les expedicions en dia feiner i caps de setmana, l’horari del servei i els punts del
municipi on fa parada.
Codi línia
(Generalitat
de
Catalunya)

Nom línia

Operador

Expedicions
feiners (2s)

Expedicions
cap
de setmana
(2s)

Horari del
servei

Parades
Vilafranca del
Penedès

L0253

ClarianaVilafranca

Bus Castellví

2

2

08:15-12:10

Estació
d'autobusos/Plaça
Penedès

L0256

Coma-ruga-el
Vendrell
-Barcelona

Hispano
Igualadina
S.A

1

-

08:35-14:20h

Estació
d'autobusos

L0309

Font-rubíVilafranca

Hispano
Igualadina
S.A

4

2

07:35-17:15h

L0374

IgualadaVilafranca

Hispano
Igualadina
S.A

4

2

07:30-17:30h

L0380

IgualadaSegur de
CalafellComa-ruga

Hispano
Igualadina
S.A

1

1

08:15-17:50h

L0387

L0402
L0420

L0465

La MúniaVilafranca
La LlacunaVilafranca
La Selva del
Camp-VallsVilafranca
(1091)
Cantallopsl'OrdalVilafranca

Bus Castellví

Transports
Hillsa
Hispano
Igualadina
S.A
Autocars
Vendrell

Av Pelegrina
(Hospital
Comarcal)/
Estació
d'autobusos
C. Espirall
(Hospital
Comarcal)/Estació
d'autobusos
Estació
d'autobusos
Estació
d'autobusos
/Av. Tarragona-C.
Vidal/Plaça
Penedès
Estació
d'autobusos

17

4

07:00-20:00h

-

1

08:00-12:30h

31

7

06:00-21:30h

Estació
d'autobusos

7

3

06:50-20:00h

Estació
d'autobusos/C.
Espirall (Hospital
Comarcal)

1

1

08:30-17:20h

Estació
d'autobusos

12

3

06:40-19:15h

Estació
d'autobusos

L0491

ManresaTarragona

L0531

Olesa de
BonesvallsVilafranca

Hispano
Igualadina
S.A
Hispano
Igualadina
S.A

L0568

PontonsVilafrancaBarcelona

Hispano
Igualadina
S.A

26

16

06:05-20:50h

Av Pelegrina
(Hospital
Comarcal)/
Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

5

2

07:00-18:15h

Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

12

1

06:50-20:00h

Hispano
Igualadina

6

1

07:15-19:35h

L0582

L0666

L0669

Reus-Reus
AeroportVilafrancaBarcelona
Sant Quintí
de Mediona
-VilafrancaBarcelona
Sant Sadurní
d'Anoia-

C. Espirall
(Hospital
Comarcal)/Estació
d'autobusos
C. Espirall
(Hospital

88

DOCUMENT I. MEMÒRIA
Codi línia
(Generalitat
de
Catalunya)

L0810
L0820

L1110

L1738

L1625

L0145

L1568

Expedicions
feiners (2s)

Expedicions
cap
de setmana
(2s)

Horari del
servei

Parades
Vilafranca del
Penedès

Nom línia

Operador

Vilafranca

S.A

VilafrancaSitges
Vilanova i la
GeltrúVilafranca

Autocars
Plana

9

4

07:05-20:15h

Autocars
Plana

30

16

06:25-21:15h

Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

8

4

08:55-19:00h

Estació
d'autobusos

Autocars
Plana

4

7

07:25-18:00h

Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

8

-

07:15-18:00h

Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

5

-

00:30-04:50h

Estació
d'autobusos

Hispano
Igualadina
S.A

-

3

00:30-04:50h

Estació
d'autobusos

MojaVilafranca
Vilanova i la
Geltrú-St.
Pere de
RibesVilafranca
(e6)
BarcelonaVilafranca
(N30)
BarcelonaVilanova
i la GeltrúVilafranca
(N42)
BarcelonaVilafranca
-els Monjos

Comarcal)/C.
Santa Clara-av
Barcelona/
C. Santa ClaraMuralla de Sant
Magí
Estació
d'autobusos

Taula 4.15.-Oferta de línies interurbanes amb parada a Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia a partir
de dades de la Generalitat de Catalunya

El conjunt de les línies interurbanes ofereixen un total de 201 expedicions en els dos sentits en
un dia feiner i 88 expedicions els caps de setmana. Els municipis de l’entorn amb els quals hi
ha una major oferta en un dia feiner són Barcelona (45), Vilanova i la Geltrú i El Vendrell (39
cadascun), Font-rubí (34) i Sant Jaume dels Domenys (31).
En base a les enquestes realitzades als viatgers del bus interurbà en un dia feiner (detallades
en el capítol de demanda del transport públic), s’ha identificat el nombre d’expedicions ofertes
en un dia laborable i en cap de setmana en els dos sentits amb les principals destinacions.
% Principals destinacions
Expedicions Expedicions cap
dels usuaris de bus
feiners (2s) de setmana (2s)
interurbà enquestats
Barcelona
48,3%
45
9
Vilanova i la Geltrú
11,5%
39
23
St. Pere de Ribes
6,9%
18
11
Santa Margarida i els Monjos
4,6%
18
8
El Vendrell
2,3%
39
11
Font-rubí
2,3%
34
20
St. Jaume dels Domenys
2,3%
31
7
Torrelavit
2,3%
14
8
Taula 4.16.– Oferta d’expedicions en dia feiner i caps de setmana a les principals destinacions. Font:
elaboració pròpia
Principals destinacions

En general, el nombre d’expedicions per destinació del bus interurbà s’adequa a la demanda.
El 48,3% dels usuaris del bus interurbà tenen com origen/destí Barcelona que en un dia feiner
ofereix 45 expedicions en ambdós sentits i els caps de setmana 9 expedicions en ambdós
sentits.
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L’11,5% dels usuaris tenen com origen/destí Vilanova i la Geltrú que en un dia feiner ofereix 39
expedicions en ambdós sentits i els caps de setmana 23 expedicions en ambdós sentits.
Posteriorment hi ha els desplaçaments amb St. Pere de Ribes (6,9%) els quals tenen una
oferta de 18 expedicions en un dia feiner i 11 expedicions en caps de setmana.
Hi ha un total d’11 parades interurbanes distribuïdes al llarg del municipi:


Estació d’autobusos.



Av. Tarragona – c. Vidal.



Plaça Penedès.



C. Santa Clara – c. Muralla de Sant Magí.



C. Santa Clara – av. Barcelona.



Av. de la Pelegrina – Hospital comarcal (2 parades, una per cada sentit).



C. Espirall – Hospital Comarcal (2 parades, una per cada sentit).



Eugeni d’Ors – av. Catalunya



Francesc Macià – Parc Sant Salvador

En el plànol 4.3.3 de l’Annex s’identifiquen el conjunt de parades amb una cobertura de 450
metres (hinterland). Segons aquesta àrea d’influència, el 72,7% de la població està coberta per
una parada.
No obstant, si es té en compte que el bus urbà (L1 i L2) té parada a l’estació d’autobusos el
95,5% de la població del municipi té accés al bus interurbà.

Característiques de les parades:
S’ha realitzat un inventari de les parades de les diverses línies de transport públic interurbà
mitjançant treball de camp. Cadascuna de les parades disposa d’una fitxa descriptiva sobre la
seva qualitat (veure document Annex).
Les principals conclusions que s’extreuen són les següents:


Gaire bé la meitat de les parades disposen de marquesina, tot i que el 72% almenys
disposen de banc. Les parades de l’av. Pelegrina (Hospital), c/Espirall (Hospital) i la
parada de Francesc Macià – Parc Sant Salvador no disposen de cap de les dues
instal·lacions.



3 de les 11 parades encara no disposen d’informació horària. És el cas de la parada del
c/ Espirall, la av. Pelegrina i la d’Eugeni d’Ors amb av. Catalunya.



Només les parades de l’Estació d’autobusos i av. Pelegrina disposen d’informació sobre
el recorregut de les línies.



Tant sols hi ha informació de la xarxa global de transport públic a la parada de l’Estació
d’autobusos.



L’accessibilitat a les diferents parades del autobús interurbà és bona.

A continuació es mostra una taula amb les principals característiques de cada parada
d’autobús interurbà:
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QUALITAT DE LA PARADA
Parades de bus
interurbà

Marquesina

Banc

Inf. Horària

Inf. Recorregut
línies

Inf. Xarxa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

En carril de circulació.
Directament a la vorera

Bona

No

Sí

Sí

No

No

En carril de circulació.
Directament a la vorera

Bona

No

No

No

No

No

En carril de circulació.
Directament a la vorera

Bona

Sí

Sí

Sí

Sí

No

En carril de circulació.
Directament a la vorera

Bona

C/ Santa Clara
Av. Barcelona

No

Sí

Sí

No

No

C/ Santa Clara
Muralla de Sant
Magí

No

Sí

Sí

No

No

Pl. Penedès

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Estació
d’autobusos
C/ Espirall
(Hospital
comarcal) (A)
C/ Espirall
(Hospital
comarcal) (D)
Av. Tarragona
C/ Vidal
Av. Pelegrina
(Hospital
comarcal) (A)
Av. Pelegrina
(Hospital
comarcal) (D)

Eugeni d’Ors
Av. Catalunya
Francesc Macià
Parc
Sant
Salvador

Apropament
Fora del carril de
circulació. Apartador
exclusiu
Fora del carril de
circulació. Apartador
exclusiu

Fora del carril de
circulació. Apartador
exclusiu
Fora del carril de
circulació. Apartador
exclusiu
Fora del carril de
circulació. Apartador
exclusiu
Fora carril de circulació.
Apartador exclusiu
En carril de circulació.
Directament a la vorera

Accessibilitat

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona
Bona
Bona

Taula 4.17.- Taula resum qualitat de les parades del bus interurbà. Font: elaboració pròpia

Complementàriament, cal destacar que tots els centres escolars (escoles i instituts) disposen
d’un espai reservat per l’estacionament d’autobusos per la prestació de serveis als propis
centres educatius.

Servei ferroviari
El servei ferroviari que dona cobertura a la ciutat de Vilafranca del Penedès està operat per
Renfe. Complementàriament, tot i no prestar servei, pel municipi també discórrer paral·lelament
a la línia de Rodalies, la línia del TGV.
Renfe opera la línia de Rodalies R4 que connecta Manresa amb Barcelona i Sant Vicenç de
Calders. La línia de rodalies té una oferta en un dia feiner de 38 expedicions/dia en sentit BCNManresa (de les quals 30 tenen origen o destinació Manresa i 8 a Terrassa) i 22 exp/dia en
sentit Sant Vicenç de Calders.
L’interval de pas mitjà de 30 minuts i un temps de recorregut de 67 minuts fins a Barcelona
(Plaça Catalunya). Els dissabtes, diumenges i festius l’oferta es redueix a les 31 expedicions en
sentit BCN-Manresa (16 expedicions amb origen o destí Terrassa i 15 exp. amb Manresa). I 18
expedicions amb St. Vicenç de Calders. L’interval mitjà de pas d’entre 20 i 40 minuts.
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Operador

Exp. dia
feiner

Exp. caps
de setmana

Interval de
pas en dia
feiner (min)

Horari del
servei en dia
feiner

Renfe

38

31

30

5h41 - 22h22

R4 (Vilafranca - St. Vicenç
Renfe
22
18
30
6h24 - 0h13
Calders)
Taula 4.18.- Nombre d'expedicions per sentit en dia laborable i caps de setmana a la línia R4 de Rodalies.
Font: elaboració pròpia

La línia R4 de rodalies comunica Vilafranca del Penedès amb les poblacions de Manresa,
Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet al Bages; VacarissesTorreblanca, Viladecavalls, St. Miquel de Gonteres, Terrassa, Terrassa Est, Sabadell Nord,
Sabadell Centre, Sabadell Sud, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac,
al Vallès Occidental, Barcelona, i L’Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès, Cornellà de
Llobregat, St. Joan Despí, St. Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Castellbisbal i
Martorell, al Baix Llobregat, Gelida, St. Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, els
Monjos, al Alt Penedès, l’Arboç, el Vendrell i St. Vicenç de Calders a la comarca del Baix
Penedès.
Complementàriament, des de Vilafranca es pot accedir a la línia RT2 (l’Arboç – Hospitalet de
l’Infant) fent transbordament a les parades de l’R4 de l’Arboç, el Vendrell o Sant Vicenç de
Calders i a la línia R8 (Martorell – Granollers Centre amb parada a la Universitat Autònoma de
Barcelona) fent transbordament a Martorell.

Estació Renfe Rodalies
L’estació de Renfe Rodalies està ubicada molt pròxima al Centre, en concret al barri de la
Barceloneta. Les principals vies d’accés són els carrers Misser Rufet,. Camp dels Rolls i Bisbe
Panyelles. La separen 625 metres respecte l’Ajuntament (a través de la xarxa de vianants).
L’estació de Vilafranca del Penedès va entrar en funcionament l’any 1865. Compta amb una
zona d’aparcament en calçada amb una oferta d’unes 50 places; aquesta oferta de places
d’aparcament regulat com a zona blava amb un temps màxim de 2 hores. L’aparcament no
està vinculat a l’ús del transport públic.
A principis d’octubre del 2019 Renfe ha licitat obres de millora de l’estació de Vilafranca que
farà que l’estació sigui totalment accessible. Les actuacions consistiran en una renovació
integral dels ascensors, una nova construcció de rampa d’accés al vestíbul a l’entrada principal
de l’estació, adequació a normativa PME dels lavabos, nova pavimentació i configuració de
vorada segons normativa d’accessibilitat a totes les andanes i millores en el sistema
d’informació, entre d’altres actuacions. A l’entorn de l’estació també hi ha oferta d’aparcament
per unes 40 places per a bicicletes.
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Figura 4.32.– Aparcament de la Plaça de l’Estació de Vilafranca del Penedès.

L’estació de Vilafranca del Penedès té connexió amb les dues línies de bus urbà (parada Santa
Digna-Amàlia Soler de l’L1 i la parada Av. Barcelona – Míser Rufet de l’L2, ubicades a menys
de 150 metres de l’estació de Rodalies).
El servei de Rodalies Renfe està incorporat al Sistema Tarifari Integrat de la Regió
Metropolitana de Barcelona dins de la zona 4B.
La població servida en un hinterland de 500 metres del conjunt de parades interurbanes de
transport públic és del 39,1% de la població. Si s’amplia l’àrea d’influència fins a 1 Km, la
població servida s’incrementa fins al 87,1%.

Intermodalitat
Degut a que el municipi disposa de transport públic urbà, s’ha analitzat la coordinació horària
entre els serveis de les dues línies de bus urbà (L1 i L2) i la línia de Rodalies (R4) al llarg de la
jornada d’un dia laboral; i entre les dues línies de bus urbà i el bus interurbà.
Actualment, però, no hi ha la senyalització d’orientació necessària per fer el transbordament
des de cap de les parades de bus urbà més pròximes a l’estació d’autobusos.
A l’estació d’autobusos tampoc es disposa de senyalització d’orientació per connectar amb
l’estació ferroviària a traves de la xarxa de carrers.


Intermodalitat bus urbà (L1 i L2) – tren (Rodalies R4)

Per analitzar la coordinació horària s’ha pres com a punt de referència els horaris dels busos a
les parades més pròximes a l’estació de Rodalies. En el cas de l’L1 és la parada de Santa
Digna – Amàlia Soler i a l’L2 la parada de l’Av. Barcelona – Míser Rufet. En els dos casos la
distància entre parades (bus-tren) és d’uns 200 metres (que representen un 3 minuts caminant
considerant una velocitat de 4 km/h).
Els 8 moviments de transbordament són els indicats a la imatge inferior:
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Figura 4.33.–.Moviments de transbordament bus urbà-tren analitzats. Font: elaboració pròpia

A les taules inferiors s’analitza individualment el transbordament entre cada una de les línies de
bus urbà i l’estació de Rodalies, dins de l’horari en que l’autobús urbà presta servei en un dia
feiner. S’indica l’hora d’arribada del primer mitjà de transport, l’hora de sortida del segon mitjà
de transport, el temps de trajecte a peu i el temps d’espera a l’andana.
Si l’hora d’arribada d’un dels mitjans de transport i la sortida del posterior mitjà és inferior al
temps de trajecte a peu, aquest darrer no s’ha tingut en compte a l’anàlisi degut a que un
vianant no té el temps suficient per realitzar el transbordament.
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Trajecte A
L1

Trajecte B

Renfe
Trajecte Temps
a peu d'espera

Renfe

L1

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

Trajecte Temps
a peu d'espera

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

7:01

7:16

3

12

6:24

7:01

3

34

8:01

8:16

3

12

7:48

8:01

3

10

9:01

9:16

3

12

8:43

9:01

3

15

10:01

10:16

3

12

9:47

10:01

3

11

11:01

11:16

3

12

10:41

11:01

3

17

12:01

12:16

3

12

11:38

12:01

3

20

13:01

13:16

3

12

12:38

13:01

3

20

14:01

14:16

3

12

13:40

14:01

3

18

15:01

15:16

3

12

14:38

15:01

3

20

16:01

16:16

3

12

15:38

16:01

3

20

17:01

17:15

3

11

16:40

17:01

3

18

18:01

18:18

3

14

17:38

18:01

3

20

19:01

19:15

3

11

18:38

19:01

3

20

20:01

20:24

3

20

19:40

20:01

3

18

Trajecte C
L1

Trajecte D

Renfe
Trajecte Temps
a peu d'espera

Renfe

L1

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

Trajecte Temps
a peu d'espera

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

7:01

7:41

3

37

6:56

7:01

3

2

8:01

8:11

3

7

7:43

8:01

3

15

9:01

9:11

3

7

8:43

9:01

3

15

10:01

10:14

3

10

9:43

10:01

3

15

11:01

11:11

3

7

10:43

11:01

3

15

12:01

12:11

3

7

11:43

12:01

3

15

13:01

13:11

3

7

12:43

13:01

3

15

14:01

14:11

3

7

13:43

14:01

3

15
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Trajecte C

Trajecte D

L1

Renfe

Trajecte Temps
a peu d'espera
3
7

Renfe

L1

15:01

15:11

16:01

16:11

3

17:01

17:11

18:01

14:43

15:01

7

15:43

16:01

3

15

3

7

16:43

17:01

3

15

18:11

3

7

17:45

18:01

3

13

19:01

19:11

3

7

18:46

19:01

3

12

20:01

20:11

3

7

19:51

20:01

3

7

Trajecte E
L2

Trajecte Temps
a peu d'espera
3
15

Trajecte F

Renfe
Trajecte Temps
a peu d'espera

Renfe

L2

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

Trajecte Temps
a peu d'espera

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

8:53

9:16

3

20

8:43

8:53

3

7

9:53

10:16

3

20

9:47

9:53

3

3

10:53

11:16

3

20

10:41

10:53

3

9

11:53

12:16

3

20

11:38

11:53

3

12

12:53

13:16

3

20

12:38

12:53

3

12

13:53

14:16

3

20

13:40

13:53

3

10

14:53

15:16

3

20

14:38

14:53

3

12

15:53

16:16

3

20

15:38

15:53

3

12

16:53

17:15

3

19

16:40

16:53

3

10

17:53

18:18

3

22

17:38

17:53

3

12

18:53

19:15

3

19

18:38

18:53

3

12

19:53

20:24

3

28

19:40

19:53

3

10

20:53

21:24

3

28

20:41

20:53

3

9
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Trajecte G
L2

Trajecte H

Renfe
Trajecte Temps
a peu d'espera

Renfe

L2

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

Trajecte Temps
a peu d'espera

Horari
d'arribada

Hora de
sortida

8:53

9:11

3

15

8:43

8:53

3

7

9:53

10:14

3

18

9:43

9:53

3

7

10:53

11:11

3

15

10:43

10:53

3

7

11:53

12:11

3

15

11:43

11:53

3

7

12:53

13:11

3

15

12:43

12:53

3

7

13:53

14:11

3

15

13:43

13:53

3

7

14:53

15:11

3

15

14:43

14:53

3

7

15:53

16:11

3

15

15:43

15:53

3

7

16:53

17:12

3

16

16:43

16:53

3

7

17:53

18:11

3

15

17:45

17:53

3

5

18:53

19:11

3

15

18:46

18:53

3

4

19:53

20:11

3

15

19:51

19:53

3

-

20:53

21:11

3

15

20:51

20:53

3

-

Taula 4.19.- Horaris d'arribada i sortida dels busos urbans i RENFE, i temps d'espera. Font:
elaboració pròpia

Degut a que els horaris de les línies del bus urbà i el tren són molt similars en totes les franges
horàries, els temps d’espera també són molt similars al llarg d’un dia feiner.
Els resultats de l’anàlisi de la coordinació horària entre el tren i l’autobús urbà mostren una
bona coordinació amb l’L1, amb temps d’espera que oscil·len entre els 5 i 17 minuts (en el cas
del trajecte del tren cap a l’L1 pels viatgers que provenen en sentit Barcelona els temps
d’espera es situa entre els 12 i 22 minuts).
Amb l’L2 també hi ha bona coordinació horària amb temps d’espera que oscil·len entre els 3 i
15 minuts, no obstant en el trajecte de la Renfe a l’L2 a partir de les 19h no està ben coordinat i
els viatgers no tenen temps d’agafar l’autobús.


Intermodalitat bus urbà (L1 i L2) – busos de línies interurbanes amb connexió
Barcelona

Pel que fa a la coordinació horària amb l’autobús interurbà amb connexió amb Barcelona, s’ha
pres com a punt de referència els horaris dels busos a les parades més pròximes a l’estació
d’autobusos. En el cas de l’L1 són les parades de l’Estació autobusos Camp del Cellerot i la
parada de Santa Digna – Camp dels Rolls; i a l’L2 la parada de l’Estació autobusos Camp del
Cellerot. La distància entre l’estació d’autobusos i la parada de bus urbà de Camp del Cellerot
és d’uns 150 metres (que representen un 2 minuts caminant considerant una velocitat de 4
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km/h) i fins a la parada de Santa Digna – Camp dels Rolls és d’uns 220 metres (que
representen un 3 minuts caminant considerant una velocitat de 4 km/h).
Els 5 moviments de transbordament són els indicats en les següents imatges:

Figura 4.34.–.Moviments de transbordament bus urbà-bus interurbà analitzats.
Font: elaboració pròpia

A les taules inferiors s’analitza individualment el transbordament entre cada una de les línies de
bus urbà i l’estació d’autobusos interurbà, dins de l’horari en que l’autobús urbà presta servei
en un dia feiner. S’han analitzat les línies d’autobús que enllacen Vilafranca amb Barcelona.
S’indica l’hora d’arribada del primer mitjà de transport, l’hora de sortida del segon mitjà de
transport, el temps de trajecte a peu i el temps d’espera a l’estació.
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Si l’hora d’arribada d’un dels mitjans de transport i la sortida del posterior mitjà és inferior al
temps de trajecte a peu, aquest darrer no s’ha tingut en compte a l’anàlisi degut a que un
vianant no té el temps suficient per realitzar el transbordament.
Les 6 línies de bus interurbà amb connexió a Barcelona són:


e6: Barcelona - Vilafranca del Penedès



L0256: Coma-ruga – el Vendrell – Barcelona



L0374: Igualada - Barcelona



L0420: La Selva del Camp – Vilafranca – Barcelona



L0582: Reus – Vilafranca – Barcelona



L0666: Sant Quintí de Mediona – Vilafranca - Barcelona

TRAJECTE A i D – Vilafranca cap a Barcelona
Trajecte A
L1

Bus e6

Hora arribada Hora sortida

Trajecte A

Trajecte a
peu

Temps
d'espera

07:03

07:15

2

10

09:03

10:00

2

55

14:03

14:10

2

5

16:03

16:15

2

10

L1

Bus L0420

Hora arribada

Hora sortida

-

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

2

15

Trajecte a
peu

Temps
d'espera

Hora arribada Hora sortida
09:03

Trajecte A
L1

Bus L0256

09:20

Trajecte A
L1

Bus L0582

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

06:25

-

-

08:03

08:10

2

5

-

06:40

-

-

11:03

11:15

2

10

-

07:00

-

-

16:03

17:00

2

55

07:03

07:20

2

15

07:03

07:40

2

35

08:03

08:10

2

5

09:03

09:45

2

40

Trajecte a
peu

Temps
d'espera

10:03

10:20

2

15

07:03

07:30

2

25

12:03

13:00

2

55

16:03

16.50

2

45

14:03

14:15

2

10

Hora arribada Hora sortida

Trajecte A
L1

Bus L0374

Hora arribada Hora sortida
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15:03

15:10

2

5

18:03

18:10

2

5

18:03

19:00

2

55

20:03

20:30

2

25
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Trajecte A
L1

Hora arribada Hora sortida
-

Trajecte D
L2

Bus e6

Hora arribada

Hora de sortida

-

Temps
d'espera

07.15

-

-

09:41

10:00

2

17

13:41

14:10

2

27

15:41

16:15

2

32

Hora arribada

Hora de sortida

-

Temps
d'espera

-

-

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

2

37

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

-

L2

Bus L0256

Hora arribada

Hora sortida

08:41

09:20

Trajecte D
Bus L0420

Trajecte a
peu

Trajecte D
Trajecte
a peu

L2

Bus L0666

Trajecte D
L2

Bus L0582

Hora arribada

Hora sortida

-

-

8:10

-

-

-

-

10:41

11:15

2

32

07:00

-

-

16:41

17:00

2

17

-

07:20

-

-

-

07:40

-

-

-

08:10

-

-

L2

Bus L0374

09:41

09:45

2

2

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

09:41

10:20

2

37

-

7:30

2

-

12:41

13:00

2

17

16:41

16:50

2

7

13:41

14:15

2

32

14:41

15:10

2

27

17:41

18:10

2

27

L2

Bus L0666

18:41

19:00

2

17

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

06:25

-

-

06:40

-

Trajecte D

Trajecte D

19:41
20:30
2
47
Taula 4.20.- Resum hora d’arribada del bus urbà i sortida dels busos interurbans, trajecte a peu i temps
d’espera en els trajectes A i D. Font: elaboració pròpia
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TRAJECTE B i E (L1 parada Camp del Cellerot) – Barcelona cap a Vilafranca
Trajecte B
Bus e6

L1

Hora arribada

Hora sortida

8:45

Trajecte B
Trajecte
a peu

Temps
d'espera

9:03

2

16

11:30

12:03

2

31

15:55

16:03

2

6

18:45

19:03

2

16

Bus L0256

L1

Hora arribada

Hora sortida

15:15

16:03

Trajecte B
Bus L0420

L1

Hora arribada

Hora de sortida

7:35

Trajecte a Temps
peu
d'espera
2

46

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

Trajecte B
Bus L0582

L1

Hora arribada

Hora sortida

26

9:25

10:03

2

33

2

21

19:19

20:03

2

42

13:03

2

31

14:00

14:03

2

1

14:35

15:03

2

26

15:50

16:03

2

11

Bus L0374

L1

16:15

17:03

2

46

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

16:55

17:03

2

6

9:15

10:03

2

46

17:35

18:03

2

26

17:30

18:03

2

31

19:15

20:03

2

46

20:00

20:03

2

1

20:05

-

-

-

Bus L0666

L1

20:45

-

-

-

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

21:49

-

-

-

18:30

19:03

2

31

22:15

-

-

-

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

8:03

2

10:40

11:03

12:30

Trajecte B

Trajecte B

Trajecte E
Bus e6

L2

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte E
Trajecte
a peu

Temps
d'espera

Bus L0256

L2

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte a Temps
peu
d'espera
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9:41

2

54

11:30

11:41

2

9

15:55

16:41

2

44

18:45

19:41

2

54

101

15:15

Trajecte E
Bus L0420

L2

Hora arribada

Hora de sortida

7:35

15:41

2

24

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

Trajecte E
Bus L0582

L2

Hora arribada

Hora sortida

4

9:25

9:41

2

14

2

59

19:19

19:41

2

20

12:41

2

9

14:00

14:41

2

39

14:35

14:41

2

4

15:50

16:41

2

49

Bus L0374

L2

16:15

16:41

2

24

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

16:55

17:41

2

44

9:15

9:41

2

24

17:35

17:41

2

4

17:30

17:41

2

9

19:15

19:41

2

24

20:00

20:41

2

39

20:05

20:41

2

34

Bus L0666

L2

20:45

-

-

-

Hora arribada

Hora sortida

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

21:49

-

-

-

18:30

18:41

2

9

22:15

-

-

-

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

7:41

2

10:40

11:41

12:30

Trajecte E

Trajecte E

Taula 4.21.- Resum hora d’arribada del bus interurbà i sortida dels busos urbans, trajecte a peu i temps
d’espera en els trajectes B i E. Font: elaboració pròpia

TRAJECTE C (L1 parada Santa Digna) – Barcelona cap a Vilafranca
Trajecte C
Bus e6

L1

Hora arribada

Hora sortida

8:45

9:17

Trajecte C
Trajecte
a peu

Temps
d'espera

3

29

Bus L0256

L1

Hora arribada

Hora sortida

15:15

16:17

Trajecte a Temps
peu
d'espera
3

59
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Trajecte C
Bus e6

L1

11:30

Trajecte C

12:17

Trajecte
a peu
3

Temps
d'espera
44

15:55

16:17

3

19

18:45

19:17

3

29

Bus L0256

Trajecte C
Bus L0420

L1

Hora arribada

Hora de sortida

7:35

L1

Trajecte a Temps
peu
d'espera

Trajecte C
Bus L0582

L1

Hora arribada

Hora sortida

39

9:25

3

34

19:19

13:17

3

44

14:00

14:17

3

14

14:35

15:17

3

39

15:50

16:17

3

24

Bus L0374

L1

16:15

17:17

3

59

Hora arribada

Hora sortida

16:55

17:17

3

19

9:15

17:35

18:17

3

39

17:30

19:15

20:17

3

59

20:00

20:17

3

14

20:05

20:17

3

9

Bus L0666

L1

20:45

-

-

-

Hora arribada

Hora sortida

21:49

-

-

-

18:30

19:17

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

8:17

3

10:40

11:17

12:30

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

10:17

3

49

20:17

3

55

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

10:17

3

59

18:17

3

44

Trajecte
a peu

Temps
d'espera

3

44

Trajecte C

Trajecte C

22:15
Taula 4.22.- Resum hora d'arribada del bus interurbà i sortida dels busos urbans, trajecte a peu i temps
d'espera en el trajecte C. Font: elaboració pròpia

Els resultats de l’anàlisi de la coordinació horària entre l’autobús urbà i les diferents línies
d’autobús interurbà mostren uns temps d’espera majoritàriament superior als 20 minuts i en
alguns casos arriba als 55 minuts.
Tot i així, el trajecte A (direcció a Barcelona) és el que registra major nombre d’expedicions
amb bona coordinació horària ja que el temps màxim d’espera del 50% de les expedicions és
de 17 minuts.
El 37% de les expedicions del trajecte B tenen una bona coordinació horària, amb un temps
d’espera màxim de 20 minuts. En el cas del trajecte C, el 22% de les expedicions tenen un
temps d’espera màxim de 19 minuts.
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Taxi
D’acord amb la informació disponible en la pàgina web de l’Ajuntament, la ciutat de Vilafranca
del Penedès disposa de dues parada senyalitzada de taxi ubicades a l’estació de tren i a
l’Hospital amb servei les 24 hores del dia
El número total de llicències actives a Vilafranca del Penedès és de 23 llicències de les quals
una es realitza amb un vehicle adaptat a PMR.
Municipi

Núm. De Llicències Núm. Vehicles

3

Núm. Places
8 adaptat
PMR
8

2

7

1

6

16

4

1
Vilafranca

23 actives

Localització Parada

PL. Estació 08720
Vilafranca del Penedès

Taula 4.23.- Número de llicències i places dels taxis de Vilafranca. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de taxi Vilafranca

Figura 4.35.–.Parada de taxi Vilafranca del Penedès. Font: Taxis Vilafranca

L’1 de Gener del 2018, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va aprovar el conveni de
cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a l'Alt Penedès.
Amb aquesta cooperació es vol donar un impuls al sector del taxi i millorar l'accessibilitat pels
ciutadans, ampliant la zona d'actuació pels serveis interurbans de forma coordinada a tots els
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municipis de l'Alt Penedès que s'hi adhereixin. Des del Consell Comarcal es remarquen els
beneficis que s'obtindran a partir d'aquesta cooperació.
El primer és que es vol aconseguir és un benefici pels ciutadans, millorant l'accessibilitat en
aquells pobles on no hi ha cap llicència de taxi.
En segon lloc els professionals amb llicències en municipis amb poca població que pugui
encotxar no només clients del terme municipal d'on tingui la llicència, sinó de la resta de
municipis adherits que no disposin servei o bé que en un moment puntual no hi hagi
disponibilitat del servei en el propi municipi i poder donar servei legalment a estacions de
transports de passatgers o bé a centres de molta afluència de persones com l'hospital
comarcal.
Per últim remarca que cal organitzar i coordinar el sector del taxi de l'Alt Penedès per actuar de
forma conjunta en la millora del servei als ciutadans i vehicular d'una manera més potent les
possibles millores en forma de demandes a les autoritats competents.
Segons el document elaborat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en el total dels 27
municipis adherits al conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del
servei de taxi a l'Alt Penedès hi ha 52 llicències actives.
Municipi
Núm. Llicències Taxi
Castellet i la Gornal
1
Castellví de la Marca
2
Gelida
2
La Granada
1
Mediona
1
Olesa de Bonesvalls
1
Olèrdola
3
Pacs del Penedès
1
Pontons
1
El Pla del Penedès
1
Sant Cugat Sesgarrigues
1
Sant Llorenç d'Hortons
1
Sant Martí Sarroca
1
Sant Pere de Riudebitlles
2
Sant Sadurní d'Anoia
6
Santa Margarida i els Monjos
1
Subirats
2
Torrelles de Foix
1
Vilafranca del Penedès
23
Total
52
Taula 4.24. –Número de llicències de taxi, de municipis adherits al conveni de cooperació. Font:
elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

En la següent taula mosta la comparativa de l'oferta de taxi existent en relació a la població de
diferents municipis. S'observa que els municipis que tenen una activitat turística molt alta, com
ara Lloret de Mar, Figueres o Cambrils tenen un nombre de llicències per cada 1.000 habitants
molt alt. En el cas de Lloret de Mar el nombre de taxis per cada 1.000 habitants és superior a 1.
Pel que fa a municipis no tan turístics i que tenen una població semblant a Vilafranca del
Penedès, trobem que tenen un nombre de llicències molt semblant (0,58 taxis per cada 1.000
habitants). Per últim hi ha l'exemple de Terrassa on té més de cinc cops la població de
Vilafranca però que la seva ràtio és un 0,1 inferior a la de Vilafranca.
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Nre. Llicències Població 2017

Vilafranca
Terrassa
Cambrils
Figueres
Vic
Lloret de Mar

23
102
23
30
25
41

39.532
216.428
32.885
45.961
43.964
36.878

Nre. Llicències per
1.000 hab
0,58
0,47
0,7
0,62
0,57
1,11

Taula 4.25.–Número de llicències de taxi a diferents municipis de Catalunya. Font: elaboració pròpia a partir de
dades l’Estudi del sector del taxi a Catalunya, llevat de l’àmbit IMT (PTOP 2010) i d’altres consultes d’internet.

Les tarifes que s’apliquen són les referents EMO/364/2014, de 16 de desembre, per la qual
s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.
Tarifes de taxi 2018

Tarifa 1

Tarifa 2

Suplements

Concepte

Preu

Percepció mínima
Km recorregut
Hora d'espera
Fracció cada 15 minuts
Percepció mínima
Km recorregut
Hora d'espera
Fracció cada 15 minuts
Maleta o paquet de més de 55x35x35
Entrada o sortida Aeroport

6,05 €
0,68 €
18,60 €
4,67 €
6,70 €
0,75 €
20,68 €
5,17 €
1,00 €
3,10 €

Tarifa 1. S’aplica els dies laborables de 8 a 20h
Tarifa 2. S’aplica els dies laborables de 20 a 8h, els dissabtes, diumenges i festius.
Suplements. Comuns a la tarifa 1 i 2.

Taula 4.26. Tarifes interurbanes del servei de taxi de Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia a partir de
dades del departament de territori de la Generalitat.

4.3.2. Demanda
Autobús urbà
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha facilitat les dades de viatgers anuals del bus urbà
des del 2013 al 2018. Els resultats són els següents:
Viatgers anuals 2013
2014
2015
2016
2017
2018
L1
113.880 108.918 105.837 112.474 105.918 101.409
L2
41.062 41.123 42.758 44.094 48.445 50.160
Total
154.942 150.041 148.595 156.568 154.363 151.569
Taula 4.27.– Viatgers anuals entre el 2013 i el 2018 per línia. Font: elaboració pròpia amb dades de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

Les dades anuals provenen de l’operador del servei, Hispano Igualadina, una empresa de
transport de viatgers per carretera que opera generalment a Catalunya.
Les línies han anat patint modificacions al llarg dels anys indicats, per tant l’evolució dins del
període indicat està influenciat per les modificacions d’itinerari, oferta d’expedicions i horari.

106

DOCUMENT I. MEMÒRIA

En termes generals s’observa un increment constant de l’L2 i un descens de l’L1 (excepte el
2015).
En conjunt, les dues línies perden viatgers del 2013 al 2015, influenciat per la crisi econòmica,
al 2016 hi ha un creixement interanual del 5,4% i en els darrers dos anys s’han perdut viatgers
a l’L1. En conjunt, les dues línies mantenen uns valors força estables de demanda amb valors
superiors als 150.000 v/any a la major part dels anys analitzats.
L’any 2018 s’ha realitzat 151.569 viatges dels quals el 66,9% (101.409 v/any) són amb la línia
L1 i el 33,1% (50.160 v/any) amb la línia L2.
S’ha estimat el nombre de viatgers diaris, valor calculat dividint els viatgers anuals de l’L1 per
280 dies (valor que equival a la mitjana de dies laborables d’un any natural) i per 250 dies a l’L2
(ja que no presta servei els caps de setmana). El resultat són 563 viatgers/dia, dels quals el
64,4% utilitzen l’L1 i el 35,6% l’L2.
Bus urbà (2018) Viatgers/dia(*) Viatgers/any
L1
362
101.409
L2
201
50.160
Total
563
151.569
(*) Estimació realitzada dividint les dades anuals per 280 dies a l’L1 i 250 dies a l’L2.

Taula 4.28.– Viatgers anuals 2018 i estimació de viatgers diaris. Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i
elaboració pròpia

Autobús interurbà
Demanda anual (any 2018) de les línies de bus interurbà que presten servei al municipi
de Vilafranca
La Generalitat de Calalunya ha facilitat les dades de demanda anual (any 2018) de les línies de
bus interurbà que presten servei a Vilafranca (cal tenir en compte que els resultats de la
demanda són els de la línia, no el de nombre de viatgers amb origen o destí Vilafranca).
Els resultats són els següents:
Codi línia
(Generalitat
de
Catalunya)
L0253
L0256
L0309
L0374
L0380
L0387
L0402
L0420
L0465
L0491
L0531
L0568
L0582
L0666

Nom línia
Clariana-Vilafranca
Coma-ruga-el Vendrell-Barcelona
Font-rubí-Vilafranca
Igualada-Barcelona
Igualada-Segur de Calafell-Comaruga
La Múnia-Vilafranca
La Llacuna-Vilafranca
La Selva del Camp-Valls -VilafrancaBarcelona
(1091) Cantallops- l'Ordal-Vilafranca
Manresa-Tarragona
Olesa de Bonesvalls-Vilafranca
Pontons-Vilafranca-Barcelona
Reus-Reus Aeroport-VilafrancaBarcelona
Sant Quintí de Mediona-Vilafranca-

Viatges anuals
(2018)
1.826
33.232
5.987
229.569
601
41.728
3
24.964
5.848
2.586
3.821
54.448
11.171
25.718
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Viatges anuals
(2018)

Nom línia

Barcelona
Sant Sadurní d'Anoia-Vilafranca
2.867
Vilafranca-Sitges
17.186
Vilanova i la Geltrú-Vilafranca
1.424.194??
Moja-Vilafranca
N.D.
Vilanova i la Geltrú-St. Pere de
L1738
N.D.
Ribes-Vilafranca
L1625
(e6) Barcelona-Vilafranca
38.595
(N30) Barcelona-Vilanova i la GeltrúL0145
N.D.
Vilafranca
(N42) Barcelona-Vilafranca -els
L1568
2.867
Monjos
Taula 4.29.– Demanda anual de viatges a les línies de bus interurbà que presten servei al municipi de
Vilafranca. Font: elaboració pròpia
L0669
L0810
L0820
L1110

La línia Vilanova i la Geltrú amb 1.424.194 viatges/any és la que té una major demanda de
viatges, seguit de la línia Igualada-BCN amb 229.569 viatges/any, i a major distància hi ha les
línies Pontons-Vilafranca-BCN amb 54.448 v/any i La Múnia-Vilafranca amb 41.728 v/any.
Vilanova i la GeltrúVilafranca

1.424.194
229.569

Igualada-Barcelona
Pontons-VilafrancaBarcelona

54.448
41.728

La Múnia-Vilafranca

38.595

(e6) Barcelona-Vilafranca

Coma-ruga-el Vendrell
-Barcelona
Sant Quintí de Mediona
-Vilafranca-Barcelona
La Selva del Camp-Valls
-Vilafranca-Barcelona

33.232
25.718
24.964
17.186

Vilafranca-Sitges
Reus-Reus AeroportVilafranca-Barcelona

11.171

Font-rubí-Vilafranca

5.987

(1091) Cantallopsl'Ordal-Vilafranca
Olesa de BonesvallsVilafranca
(N42) Barcelona-Vilafranca
-els Monjos
Sant Sadurní d'AnoiaVilafranca

5.848
3.821
2.867
2.867

Manresa-Tarragona

2.586

Clariana-Vilafranca

1.826

Igualada-Segur de
Calafell-Coma-ruga

601
3

La Llacuna-Vilafranca

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Figura 4.36.- Demanda anual de viatges a les línies de bus interurbà que presten servei al municipi de
Vilafranca. Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya.

Cal tenir en compte que les dades indicades fan referència al conjunt de la demanda de la línia
no a la demanda entre Vilafranca amb les altres destinacions de la línia.
Comptatge de puges/baixa a les parades de bus interurbà de Vilafranca
El dijous 15 de novembre de 2018 es va realitzar un comptatge de puges i baixes al 50% de les
expedicions que estacionen en un dia feiner a 8 parades de bus interurbà de Vilafranca del
Penedès (no s’ha realitzat comptatge a l’estació d’autobusos). El resultats són els següents:
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Parada
Viatgers Mostra expedicions treball de camp Viatgers/exp
C. Espirall (sentit Vilafranca)
27
8
3,38
C. Espirall (sentit La Granada)
13
8
1,63
Av. Pelegrina (sentit Les Cabanyes)
3
2
1,5
Av. Pelegrina (sentit Vilafranca)
13
4
3,25
Sta. Clara - Muralla St. Magí
23
4
5,75
Sta. Clara - av. Barcelona
8
3
2,67
Plaça Penedès
31
6
5,17
Av. Tarragona - c. Vidal
5
4
1,25
Taula 4.30.- Viatgers (puja+baixa) al conjunt de les expedicions del treball de camp. Font: elaboració pròpia.

La parada del carrer Santa Clara amb el carrer Muralla de Sant Magí és la que presenta un
major nombre d’usuaris amb 5,75 viatgers/expedició, seguit de la plaça Penedès amb 5,17
viatgers/exp. Per contra, les parades de carrer Espirall (sentit La Granada) amb 1,63 v/exp,
l’avinguda Pelegrina (sentit Les Cabanes) amb 1,5 v/exp i l’avinguda Tarragona amb el carrer
Vidal amb 1,25 v/exp, són les parades amb una menor afluència d’usuaris (veure plànol 4.3.4
de l’Annex).
Enquesta als usuaris del bus interurbà
Es van realitzar enquestes als usuaris de l’autobús interurbà amb l’objectiu d’entendre les
característiques dels passatgers i els seus desplaçaments.
Fitxa tècnica:
-

Àmbit: Vilafranca del Penedès.
Univers: usuaris de l’autobús interurbà de Vilafranca del Penedès.
Mostra: 80 enquestes.
Realització: dies 6 i 8 de novembre de 2018.
Elaboració pròpia.

Característiques de l’usuari del bus interurbà
Dels resultats obtinguts (l’enquesta es pot consultar a l’Annex) se’n poden extreure les dades
següents:
-

El 61% dels usuaris del bus interurbà són dones i el 39% del viatgers són homes.
El 41% dels usuaris del bus interurbà no disposen de carnet de conduir i, per tant, són
captius del transport públic.
Dels usuaris amb carnet de conduir (59%), el 26% no disposen de cotxe i, per tant,
també són viatgers captius del transport públic.
En termes generals, el 56,3% dels usuaris del bus interurbà són captius del transport
públic, degut principalment a no disposar de carnet de conduir o de cotxe propi.

Característiques dels desplaçaments
Al conjunt d’enquestats es va preguntar quin era el seu municipi d’origen/destí del seu viatge.
-

Gairebé la meitat dels viatgers del bus interurbà enquestats tenen com a municipi
d’origen/destí Barcelona (48,3%), seguit de Vilanova i la Geltrú amb un 11,5% i Sant
Pere de Ribes amb un 6,9%.
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Figura 4.37.– Principals orígens/destinacions dels usuaris del bus interurbà. Font: elaboració pròpia.

-

-

El principal motiu dels desplaçaments són per causes laborals (35%), seguit dels
estudis (25%). És a dir, el 60% dels usuaris realitzen el desplaçament per mobilitat
obligada.
El 24% dels usuaris realitzen el viatge tots els dies de la setmana i el 21% 5 dies a la
setmana. És a dir, el 45% dels viatgers són usuaris habituals del transport públic.
El 59% dels usuaris del bus interurbà no empren cap altre mode de transport en el seu
desplaçament.

Ferrocarril
Enquesta als usuaris del tren
Es van realitzar enquestes als usuaris del servei de Rodalies de Catalunya a Vilafranca del
Penedès amb l’objectiu d’entendre les característiques dels passatgers i els seus
desplaçaments. Els resultats complets es poden consultar a l’Annex.
Fitxa tècnica:
-

Àmbit: Vilafranca del Penedès.
Univers: usuaris de Rodalies de Catalunya a l’estació de Vilafranca del Penedès.
Mostra: 101 entrevistes.
Realització: dies 30 d’octubre i 6 de novembre de 2018.
Elaboració pròpia.

Característiques de l’usuari de Renfe
-

El 55% dels usuaris del bus interurbà són dones i el 45% del viatgers són homes.
El 51% dels usuaris del tren no disposen de carnet de conduir i, per tant, són captius del
transport públic.
Dels que tenen carnet de conduir (49%), un 20% no disposa de cotxe i, per tant, també
són viatgers captius del transport públic.
En termes generals, el 61,4% dels usuaris del tren són captius del transport públic ja
que no disposen de carnet de conduir o de cotxe.

Característiques dels desplaçaments
Al conjunt de viatgers enquestats es va preguntar quin era el seu municipi d’origen/destí del
seu viatge.
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-

El 37,6% dels viatgers del tren enquestats tenen com a municipi d’origen/destí
Barcelona, seguit de El Vendrell (12,9%) i St. Vicenç de Calders (11,9%).

Figura 4.38.– Principals orígens/destinacions dels usuaris del tren. Font: elaboració pròpia.

-

El principal motiu dels desplaçaments són per causes laborals (37%), seguit dels
estudis (28%). És a dir, el 65% dels usuaris realitzen el desplaçament per mobilitat
obligada.

-

El 36% dels usuaris realitzen el viatge tots els dies de la setmana i el 19% 5 dies a la
setmana. És a dir, el 55% dels viatgers són usuaris habituals del transport públic.

-

El 77% dels usuaris del
desplaçament.

tren

no emprèn cap altre mode de transport en el seu

Comptatge de puges/baixa
Segons dades facilitades per Renfe a l’any 2016, l’estació de Rodalies Renfe de Vilafranca del
Penedès té 3.147 puges en un dia feiner i 2.975 viatgers que baixen a l’estació. És a dir, es
realitzen 6.122 viatges/dia amb origen o destí a Vilafranca del Penedès.
S’ha estimat el nombre de viatgers anuals, valor calculat multiplicant els viatgers diaris per 280
dies, valor que equival a la mitjana de dies laborables d’un any natural. El resultat són 881.160
puges/any i 833.000 baixes/any, és a dir 1.714.160 viatgers/any.

RENFE (2016)

Puges/dia Baixes/dia Puges/any(*) Baixes/any(*)
3.147
2.975
881.160
833.000

(*) Estimació realitzada multiplicant les dades diàries per 280 dies.
Taula 4.31.– Validacions diàries en dia feiner a l’estació de Vilafranca del Penedès i estimació de les
validacions anuals a l’any 2016 . Font: elaboració pròpia a partir de dades de Rodalies Renfe.

4.3.3. Diagnosi
Conclusions de la xarxa de transport públic
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS
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Conclusions de la xarxa de transport públic
ASPECTES A MILLORAR
Servei


Les línies de bus urbà no ofereixen les
condicions de proximitat ni de
freqüència mínimes per a ser
utilitzades a cap dels polígons
industrials propers al casc urbà.

Intermodalitat


El trajecte de la Renfe a l’L2 (urbà) a
partir de les 19h no està ben coordinat i
els viatgers no tenen temps d’agafar
l’autobús.



La intermodalitat entre el bus urbà i el
bus interurbà (amb Barcelona) mostren
uns temps d’espera majoritàriament
superior als 20 minuts i en alguns
casos arriba als 55 minuts.

Cobertura

PUNTS FORTS
Servei


Vilafranca del Penedès disposa de
dues línies de bus urbà que operen en
dies laborables (L1 i L2) i caps de
setmana (L1)



Les dues línies de bus urbà paren a les
proximitats de l’estació de Rodalies
Renfe i l’estació d’autobusos, fet que
facilita la intermodalitat.



Vilafranca disposa d’una estació de
Rodalies. Ofereix 38 expedicions/dia en
sentit Barcelona i 22 exp/dia en sentit St.
Vicenç de Calders.

Intermodalitat


La intermodalitat entre tren i autobús
urbà mostra una bona coordinació
amb l’L1, amb temps d’espera que
oscil·len entre els 5 i 17 minuts

Cobertura



Petits àmbtis dels barris de Poble Nou,
Sant Julià i Barcelona no tenen una
parada a menys de 250 metres.



El conjunt del transport públic urbà
dona cobertura a tot el municipi
(àmbits residencials).



Cap dels polígons industrials té oferta
de transport públic proper (bus urbà o
interurbà).



El municipi disposa d’11 parades de
bus interurbà. El 72,7% de la població
està coberta per una parada de bus
interurbà a menys de 450 metres.

Accessibilitat


Cal millorar l’accessibilitat de les
parades
de
Zona
Esportiva
i
Residència Mare (bus urbà).



Totes les parades (excepte l’estació
d’autobusos)
presenten
dèficit
d’informació sobre les línies, la xarxa i
els horaris.

Accessibilitat


El 96,4% de les parades de bus urbà i
el 100% de les parades de bus
interurbà tenen bona accessibilitat.

Demanda


Entre el 2013 i 2019 les dues línies de
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Conclusions de la xarxa de transport públic
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS





bus urbà mantenen demandes força
estables amb valors superiors als
150.000 v/any.
El
nombre
d’expedicions
per
destinació
del
bus
interurbà
s’adequa a la demanda.
El 87,1% de la població està servida
per l’estació de Rodalies a un
hinterland de 1.000 metres. En un
hinterland de 500 metres, aquesta xifra
baixa fins al 39,1%.
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4.4. La mobilitat en vehicle privat motoritzat
4.4.1. Oferta
Xarxa de vehicles privats motoritzats
La classificació dels carrers en funció del tipus de trànsit i de l’accessibilitat i funció social ha
permès l’estructuració d’una jerarquia per a la xarxa viària. Les vies que presenten més
amplada i major continuïtat, en general, estan dotades per acollir el trànsit de vehicles d’una
manera més eficient i eficaç que les vies on, ja sigui per la seva estructuració o pel tipus
d’activitat que es localitza en elles, tenen un caràcter més cívic. Així doncs, per garantir una
bona mobilitat sostenible s’ha de tenir en compte la funcionalitat de les vies.
Una classificació que es pot admetre en aquests casos seria la següent:


Xarxa viària externa o d’accés: es tracta de les vies interurbanes; en aquests vies la
funció del trànsit és dominant.



Xarxa primària o principal: conformada per les vies principals urbanes; garanteix les
connexions de la xarxa viària local amb la xarxa periurbana i les relacions amb diferents
sectors i barris del municipi.



Xarxa secundària distribuïdora o col·lectora: conformada per les vies secundàries
urbanes que garanteixen els desplaçaments a l’interior de les cèl·lules. Recullen els
fluxos interns de les vies locals i asseguren la connexió amb la xarxa primària.



Xarxa secundària veïnal o local: són les vies més capil·lars de la xarxa secundària que
permeten el final i l’inici del trajecte i que donen accés a les diferents activitats del
territori, ja siguin de tipus residencial, industrial, comercial o de serveis.

Xarxa viària externa o d’accés
S’han articulat sota aquesta categoria tots els eixos que articulen els itineraris de llarg
recorregut que actualment faciliten la connexió amb Vilafranca del Penedès, tant pel que fa a
desplaçaments amb origen o destinació a la ciutat, com a desplaçaments de pas.
En aquestes vies el mode de desplaçament permès és exclusivament el motoritzat. Es
caracteritzen per suportar una gran intensitat de vehicles diària, tant pel que fa a vehicles
lleugers com a vehicles pesants. Aquestes intensitats però varien en funció de les vies ja que
aquesta categoria incorpora des de vies de peatge fins a carreteres de connexió interurbanes d
caràcter local, que en alguns casos penetren dins de l’entramat urbà de la ciutat i passen a ser
xarxa principal.
Les principals vies que configuren aquesta categoria són les següents:


L’autopista AP-7 o autopista del Mediterrani comunica França, des de la Jonquera, amb
Alacant. Es tracta d’una via amb peatge on es factura un preu per quilòmetre A l’alçada de
Vilafranca del Penedès, aquesta via circula per l’est del terme municipal. D’es d’ella es pot
accedir al municipi per tres sortides (28, 29 i 30). Les sortides 28 i 30 connecten amb el
municipi a partir de la carretera N-340 i la sortida 29 comunica amb el municipi a partir de la
carretera C-15z. Els tres accessos permeten la connexió amb Vilafranca pels vehicles que
circulen des del nord, en canvi només l’accés 30 permet la connexió als vehicles que
circulen des del sud. La carretera és de titularitat del Ministeri de Foment.
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La carretera N-340 o carretera del Mediterrani és una via que connecta Cadis amb
Barcelona per tota la costa de la Mediterrània. Dins del municipi circula per l’extrem sud i
est de la trama urbana dels barris de la Girada i el Molí d’en Rovira. Aquesta via facilita
l’accés a la major part dels polígons industrials del municipi (Domenys I, Domenys II,
Estació de Mercaderies les Fonts, Av. Tarragona, Llevant i Vallmoll) amb el nucli urbà i l’AP7. La carretera és de titularitat del Ministeri de Foment.

Figura 4.39.– N-340 entorn proximitat barri de la Girada (esquerra) i a l’alçada dels polígons industrials
(dreta).



La C-15 és una via que comunica el Garraf amb l’Anoia travessant l’est i nord del municipi.
Dins del terme municipal de Vilafranca, la via circula paral·lela a l’AP-7 i per la connexió
amb les vies interurbanes C-15z, N-340 i l’AP-7. També permet la connexió amb el nucli
urbà mitjançant el carrer de Moja (al sud-est) i l’av. Barcelona (al nord-est). La carretera és
de titularitat de la Generalitat de Catalunya.



La Ctra. de Sant Jaume dels Domenys (B-212) connecta Vilafranca del Penedès amb Sant
Jaume dels Domenys, , La Múnia i les Cases Noves de Cal Marqués. Dins del municipi la
carretera arriba fins a l’Av. Tarragona, a l’alçada del polígon industrial Domenys I. Aquesta
via és titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Figura 4.40.– Carretera B-212 a la intersecció amb l’av. Tarragona (esquerra) i a l’alçada del polígon industrial
Domenys I (dreta).



La carretera de Sant Martí Sarroca (BP-2121) comunica Vilafranca del Penedès amb Sant
Martí Sarroca i Pacs del Penedès. Dins del municipi la carretera arriba fins el polígon
industrial Pous d’en Rossell on l’eix viari es converteix en un via urbana amb el nom de
carrer del Progrés. Aquesta via és titularitat de la Generalitat de Catalunya.



La carretera BV-2127 comunica Vilafranca del Penedès amb les Cabanyes, Vilobí del
Penedès, i Guardiola de Font-Rubí. Dins del terme municipal la carretera arriba fins al barri
de l’Espirall, al nord, on la carretera es converteix en un eix viari urbà amb el nom de l’av.
Pelegrina. Aquest eix permet la connexió amb la carretera C-15z a l’alçada de l’Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès. Aquesta via és titularitat de la Diputació de Barcelona.
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La carretera C-243a connecta Vilafranca del Penedès amb Sant Sadurní d’Anoia i La
Granada. Dins del terme municipal la carretera arriba fins a l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès, al barri de l’Espirall al nord del municipi. L’eix viari permet la connexió amb la
carretera C-15 i la C-15z. Aquesta via és titularitat de la Generalitat de Catalunya.



La C-15z connecta Vilafranca del Penedès amb La Granada i la carretera C-15. Dins del
terme municipal la carretera arriba fins a l’av. Pelegrina i el carrer Igualada, al barri de
l’Espirall. L’eix viari permet la connexió amb la carretera C-243a i la C-15. Aquesta via és
titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Xarxa viària primària
Està conformada per les vies principals urbanes que faciliten els desplaçaments a nivell global
per tot el municipi; garanteix les connexions de la xarxa viària local amb la xarxa interurbana
(accessos) i les relacions amb els diferents sectors del municipi.
Són les vies més importants per la mobilitat rodada del municipi que formen l’esquelet vertebral
sobre el que s’articulen la resta de vies. Aquestes vies ja tenen un caràcter urbà i son
utilitzades per totes les modalitats de desplaçament.
Està conformada per les grans avingudes o els carrers principals, que generalment presenten
seccions molt amples, superiors a 15 metres, de dos sentits de circulació i de dos carrils per
banda.
La xarxa urbana primària suma un total de 17,2 km i representa el 20,6% de la xarxa viària
urbana.
Destaquen els següents eixos verticals:


Av. Pla del Diable: eix longitudinal de doble sentit de circulació que realitza dues funció.
Per una part és el principal eix de connexió dels vehicles amb origen o destinació el barri de
Sant Julià i, per altre banda, és un dels eixos preferentment utilitzats en els viatges
interurbans que volen desplaçar-se entre les carreteres N-340 i B-212, al sud, i la BP-2121,
a l'oest.

Figura 4.41.– Av. Pla del Diable a la intersecció amb l’av. Catalunya (esquerra) i al barril de Sant Julià (dreta).



Carrer de la Múnia (entre la carretera B-212 i av. Montmell): eix longitudinal de sentit únic
(direcció sud) facilita la connexió del barri de Sant Julià amb la carretera B-212. L’eix que
configura conjuntament amb les avingudes de Montmell i Pla del Diable permeten la
connexió, pel perímetre del nucli urbà, dels vehicles que tenen origen i o destí les carreteres
B-212 i BV-2121.



Carrer Balcó de les Clotes: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat al nord del
barri de les Clotes, és el principal vial d’accés a aquest barri. L’eix viari que configura amb
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el carrer de Guardiola permet la connexió dels vehicles que tenen origen i/o destí les
carreteres interurbanes BV-2121 i BV-2127 pel perímetre del nucli urbà.


Carrer Guardiola: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat al barri de l’Espirall, és
conjuntament amb l’av. de la Pelegrina el principal vial d’accés al barri. Com s’ha esmentat
anteriorment, l’eix que configura amb el carrer Balcó de Clotes permet la connexió dels
vehicles que tenen origen i/o destí les carreteres interurbanes BV-2121 i BV-2127 pel
perímetre del nucli urbà.

Figura 4.42.– C. Guardiola a l’alçada del barri de l’Espirall (esquerra) i a la intersecció amb el carrer Balcó de
les Clotes (dreta).



Carrer Eugeni d'Ors: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat al centre del barri
de Sant Julià. Al seu extrem sud comunica amb l’av. Tarragona i la carretera B-212 i al nord
amb el carrer del Progrés i el centre. Per la seva ubicació i eixos amb els quals té connexió,
es caracteritza per ser el principal vial d’accés al barri de Sant Julià pels desplaçaments
urbans.



Av. Tarragona: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat el centre del nucli urbà,
connecta els polígons industrial del sud del municipi amb el centre urbà. Es tracta d’uns
dels eixos principals d’accés als barris de Sant Julià, el Poble Nou i el Centre. L’extrem sud
de l’eix connecta amb la carretera N-340 i l’extrem nord amb els carrer Igualada i av.
Barcelona, les quals tenen accés directa a les vies interurbanes C-15, N-340 i l’AP-7.

Figura 4.43.– Av. Tarragona a l’alçada del barri de Sant Julià (esquerra) i a l’alçada del Centre (dreta).



Carrer d'Igualada – c. Sta Clara: eix longitudinal de doble sentit de circulació delimita els
barris del Centre i l’Espirall, a l’oest, amb la Barceloneta, a l’est. Al seu extrem nord
connecta amb la carretera C-15 i l’av. de la Pelegrina (amb la qual s’accedeix a les vies
interurbanes BV-2127, N-340 i l’AP-7) i al sud amb l’av. Tarragona. Per la seva ubicació es
tracte d’un dels principals vials d’accés als barris del nord (l’Espirall i Barceloneta) tant pels
desplaçaments urbans com dels interurbans.



Av. Barcelona: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat al nord del municipi,
comunica el Centre amb els barris de la Barceloneta, el nord del barri del Molí d’en Rovira, i
els polígons industrials de Llevant i Vallmoll. Al seu extrem nord connecta amb les vies
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interurbanes N-340 i l’AP-7 amb la qual cosa es converteix en el principal vial emprat per
l’accés als polígons industrials esmentats.

Figura 4.44.– Av. Barcelona a l’alçada del polígon industrial Llevant (esquerra) i del barri de la Barceloneta
(dreta).



Carrer Sant Cugat Sesgarrigues: eix longitudinal de doble sentit de circulació ubicat al nordest del municipi, entre els barris de la Barceloneta i el polígon industrial de Llevant. Al seu
extrem nord connecta amb l’av. de la Pelegrina i les vies interurbanes N-340 i l’AP-7, i el
seu extrem sud amb l’av. Barcelona, vial principal d’accés al centre del municipi. Aquest fet
converteix el carrer en el principal eix d’accés al polígon industrial Llevant.



Carrer de Melió: eix viari longitudinal que transcórrer pel barri del Molí d’en Rovira, de sentit
únic de circulació. Connecta el barri esmentat amb els barris de La Girada i la Barceloneta
així com amb els eixos viaris principals de l’av. Vilanova i la Geltrú i av. Barcelona.



Ronda de Mar: eix viari longitudinal perimetral dels barris de la Girada i el Molí d’en Rovira,
de doble sentit de circulació i dos carril per sentit. Connecta els principals eixos transversals
de l’av. Vilanova i al Geltrú i el carrer de Moja. Aquests dos vials permeten l’accés a la resta
dels barris de Vilafranca així com la connexió amb la xarxa interurbana (N-340, l’AP-7, BV2119, C-15).

Figura 4.45.– Ronda del Mar al barri de la Girada (esquerra) i al barri del Molí d’en Rovira (dreta).

Com a vies transversals de la xarxa urbana principal destaquen:


Avinguda la Pelegrina: vial de doble sentit de circulació ubicat a l'extrem nord del barris de
l'Espirall i la Barceloneta, permet la connexió de les vies interurbanes BV-2127, C-15 i l'N340. Aquesta via és el principal vial d'accés als polígons industrials de Llevant i Vallmoll així
com de l'Hospital de l'Alt Penedès, CAP Nord i dependències dels Mossos d’Esquadra pels
vehicles que provenen de municipis veïns.
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Figura 4.46.– Av. de la Pelegrina al barri de l’Espirall (esquerra) i al barri de la Barceloneta (dreta)



Avinguda Vilanova i la Geltrú: vial de doble sentit de circulació que connecta les vies
interurbanes N-340 i l'AP-7 (sortida 29), situades a l'est del nucli urbà, amb el centre de la
vila (eix av. Vilanova i la Geltrú i carrer de Cal Bolet). Es tracte del principal eix de connexió
amb els barris residencials de la Girada i el sud del barri del Molí d'en Rovira.

Figura 4.47.– Av. Vilanova i la Geltrú al barri del Molí d’en Rovira (esquerra) i a l’alçada de l’estació
d’autobusos (dreta)



Eix carrer General Cortijo, Camp del Cellerot, av. Mediterrània: eix viari de sentit únic,
direcció sud-est, i d’un carril de circulació paral·lel a l’eix del carrer de Cal Bolet i l’av.
Vilanova i la Geltrú que connecta el barri del Centre amb els barris del Poble Nou, La
Girada i Molí d’en Rovira. A l’extrem oest connecta amb la Rambla Sant Francesc (centre
de la Vila) i a l’extrem est amb l’estació d’autobusos i l’av. de Vilanova i la Geltrú (que
connecten les vies interurbanes de l’AP-7 i la N-340).



Eix carrers Cal Bolet, Santa Digna i avinguda Vilanova i la Geltrú: eix viari principalment de
sentit únic i un carril de circulació (excepte el tram de l’avinguda Vilanova) paral·lel al tram
del carrer General Cortijo però en direcció oposada: sud-oest. A l’extrem est connecta amb
la ja mencionada avinguda de Vilanova i la Geltrú i a l’extrem oest enllaça amb la rambla de
Nostra Senyora.



Carrer del Progrés: eix viari de doble sentit de circulació que connecta la via interurbana
BP-2121 amb la Rambla de Sant Francesc, al barri del Centre. Aquest eix delimita els barris
de Les Clotes i Sant Julià i el polígon industrial Pous d’en Rosell, ubicats al seu nord, amb
la zona esportiva i firal i el barri de Sant Julià, ubicats al seu sud.

Figura 4.48.– Av. del Progrés al barri de les Clotes (esquerra) i al barri del Centre (dreta)
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Carrer de Moja: eix viari transversal de doble sentit de circulació que connecta la carretera
BV-2119 i la Ronda del Mar, al barri de la Girada, amb l’av. Tarragona, al barri del Poble
Nou.



Av. Montmell: eix viari transversal de doble sentit de circulació. Entre el carrer de la Múnia i
l’av. Pla del Diable realitza la funció de xarxa primària. Conjuntament amb els dos eixos
viaris esmentats configuren un dels eixos principals d’accés al barri de Sant Julià i
configuren una variant urbana que facilita l’accés entre les vies interurbanes B-212 i la BV2121.

Xarxa viària secundària. Vies distribuïdores
La xarxa secundària col·lectora o distribuïdora està formada per vials exclusivament urbans i
compleix una doble funció: d’una banda funciona com a xarxa de connexió entre els diferents
barris i sectors del municipi i de l’altra conforma una xarxa intermitja que permet connectar
l’interior de la trama urbana (xarxa veïnal) amb la xarxa primària que dóna accés al municipi.
La xarxa secundària distribuïdora suma un total de 12,2 Km i representa el 14,6% de la xarxa
viària urbana.
Alguns dels eixos principals d’aquesta xarxa són:
Eix nord-sud:


Av. Zona Esportiva.



Carrer Balcó de les Clotes.



Carrer Torrelles de Foix.

Figura 4.49. Trams dels carrers Torrelles de Foix (esquerra) i Ponent (dreta).



Carrer Ponent



Carrer de Baltà de Cela.



Carrer de l’Espirall.



Carrer de la Múnia (entre Eugeni d’Ors i l’av. Tarragona).



Carrer Amàlia Soler.



Carrer Bisbe Panyelles.



Avinguda Europa.



Carrer de Sarriera (entre av. Barcelona i c. Bisbe Estalella).



Carrer Doctor Fleming (entre c. Bisbe Estalella i av. Vilanova i la Geltrú).



Rambla de la Girada (entre Rambla del Mar i av. Lluís Companys).
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Figura 4.50.- Trams de l’avinguda Europa (esquerra) i el carrer del Comerç (dreta).

Eix est – oest:


Carrer Sant Sadurní d’Anoia.



Carrer de la Granada.



Carrer del Cid.



Carrer Sant Jaume.



Carrer de Peguera.



Carrer de Mísser Rufet.



Carrer del Bisbe Estaella.



Eix c. Beneficència, c. dels Banys, Raval de la Font, c. dels Pines, c. del Cid



Carrer de la Mare Ràfols



Carrer de Germanor.



Avinguda Lluís Companys.



Carrer Camí Fariner (entre c. Amàlia Soler i av. Tarragona).



Avinguda Vendrell (entre c. Amàlia Soler i av. Tarragona).



Carrer la Gornal (entre c. de la Múnia i av. Tarragona).

Figura 4.51.- Trams dels carrers del Cid (esquerra) i Mísser Rufet (dreta).
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Figura 4.52.- Trams dels carrer Germanor (esquerra) i l’avinguda Lluís Companys (dreta).

Xarxa viària secundària. Vies veïnals
Aquest tipus de vies permeten fer el primer o darrer tram del desplaçament en vehicle privat.
Són vies d’un sentit de circulació amb secció variable (en algunes d’elles és permès
l’aparcament). La formen les vies que configuren la xarxa urbana que no formen ni la xarxa
primària ni la secundària de distribució.
La xarxa veïnal suma un total de 54,1 Km i representa el 64,7% de la xarxa viària urbana.
Així, la xarxa primària representa el 20,6% de la xarxa viària urbana (17,2 Km), la xarxa
secundària distribuïdora el 14,6% (12,2 Km) i la xarxa veïnal el 64,7%, amb 54,1 Km (veure
plànol 4.4.).

Figura 4.53.- Distribució de la xarxa urbana de Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia

Carrers de zona 30
La xarxa urbana de Vilafranca del Penedès disposa d’11,3 km de carrers regulats com a zona
30 que es concentren en els barris del Poble Nou, Sant Julià, Centre, Les Clotes i l’Espirall.
(veure plànol 4.4.1)

Tipologia d’interseccions
S’ha inventariat la tipologia d’interseccions en els encreuaments entre diferents eixos de la
xarxa urbana principal i s’observa que el 47,6% (10 interseccions) s’hi localitza una rotonda, el
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33,3% (7 interseccions) no estan regulades i el 19,0% (4 interseccions) estan semaforitzades
(veure plànol 4.4.2).

Figura 4.54.- Tipologia d’interseccions a la xarxa viària principal. Font: elaboració pròpia

Sentits de carrers
El 73,2% de les vies que conformen la xarxa urbana principal tenen 2 sentits de circulació
(veure full 2 del plànol 4.4.3), els principals carrers de sentit únic que conformen la xarxa viària
principal són els següents:


Carrer de Melió.



Carrer de la Múnia, entre l’av. Montmell i la carretera B-212.



Carrer de Cal Bolet

La xarxa secundària distribuïdora, d’altra banda, és d’un únic sentit de circulació en el 68,2%
dels trams (veure full 3 del plànol 4.4.3).

Figura 4.55.- Percentatge de sentits únics i dobles dels carrers a la xarxa primària i secundària distribuïdora.
Font: elaboració pròpia

Els principals carrers de doble sentit de circulació que conformen la xarxa viària secundària
distribuïdora són els següents:


Carrer Antic Camí de Sant Martí.
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Carrer de Ferran, entre el carrer Progrés i el carrer Balcó de les Clotes.



Carrer Balcó de les Clotes, entre els carrers Antoni Mestres Jané i carrer del Nord.



Carrer de Baltà de Cela, entre l’av. pelegrina i el carrer Salvador Seguí.



Carrer d’Amàlia Soler.



Avinguda d’Europa.



Carrer de Pere el Gran, entre el carrer Eugeni d’Ors i l’av. Tarragona.



Avinguda de Lluís Companys, entre l’av. Europa i l’av. Vilanova i la Geltrú.
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La xarxa secundària local és d’un únic sentit de circulació en el 68,4% dels trams.

Figura 4.56.- Percentatge de sentits únics i dobles de la xarxa secundària local. Font: elaboració pròpia

Els principals carrers de doble sentit de circulació que conformen la xarxa viària secundària
local són els següents (veure full 4 del plànol 4.4.3):


Els carrers interns del P.I. Pous d’en Rossell.



Carrer de l’Espirall, entre l’av de la Pelegrina i C-15z.



Carrer Subirats.



Carrer d’Avinyonet.



Carrer de Lavern.



El sector que conformen els eixos carrer de la Vinya, , Ptge. de l’Hort del Nin, Ptge. de
l’Hort del Guineu, av. del Garraf, Ptge de les Sínies i c. Dr. Fleming.



Els eixos ubicats a l’entorn de la Plaça de les Arts (av. Garraf, Mare Ràfols, Ptge. del
Modernisme, Ptge. de la Renaixença, av. Ronda de Mar i Ptge. del Noucentisme).



Av. Catalunya.



Av. Montmell.



Carrers la Gornal i de Castellet.



La major part dels eixos viaris del PI Estació de Mercaderies (c. Font de Fontanilles, c.
Font de l’Avellaner, c. Font de les Graus, c. Font de Sant Llorenç i c. Font de l’Ametlló).



Bona part dels eixos del PI Domenys II (Cava, Vi, Turisme, Jaume Sabaté, Economia).

Es poden consultar els sentits dels carrers de tota la xarxa viària en l’annex de plànols,
concretament el 4.4.3 full 1.
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4.4.2. Demanda
Treball de camp realitzat en relació al vehicle privat motoritzat
Aforaments de trànsit (veure Annex):
Per tal de caracteritzar la demanda d’ús del vehicle motoritzat de Vilafranca del Penedès s’ha
portat a terme una campanya d’aforaments consistent en els següents treballs:


Aforaments automàtics de 24 hores en 15 punts: els aforaments s’han realitzat el
dimarts 6 de novembre del 2018.



Aforaments manuals de 4 hores en 20 punts: els aforaments s’han realitzat el dimarts 6
de novembre del 2018. L’extrapolació a trànsit diari dels aforaments manuals s’ha fet
amb la mitjana del factor d’hora punta dels aforaments automàtics.

Es pot consultar el mapa amb la localització dels punts d’aforaments de vehicles privats en el
plànol 4.4.4 de l’Annex.
A partir dels 15 aforaments automàtics i dels 20 aforaments manuals direccionals s’han
extrapolat les intensitats mitjanes diàries a la resta de la xarxa primària urbana i xarxa
secundària distribuïdora, resultant l’aranya de trànsit en dia feiner (veure plànol 4.4.5 de
l’Annex).
Els resultats dels aforaments automàtics corresponents al dimarts 6 de novembre de 2018 es el
següent:
Punt d'aforament
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Non del carrer

Sentit
Carrils IMD
%VP Hora Punta
Les Cabanes
1
4.514 14,10%
18h-19h
BV-2127
Vilafranca
1
4.261 11,70%
8h-9h
C-243a
1
6.945 7,40%
19h-20h
C-243a
Vilafranca
1
4.261 11,70%
8h-9h
C. de l'Espirall
Hospital de Vilafranca
1
4.659 7,20%
17h-18h
Vilafranca
1
5.670 10,40%
18h-19h
Av. Barcelona
N-340
1
10.666 8,60%
12h-13
Plaça del Pedró
1
5.916 8,10%
18h-19h
C. Balcó de les Clotes
C. Sant Pau
1
6.140 9,10%
18h-19h
C. dels Ferrers
1
2.311 6,10%
18h-19h
C. Raval de la Font
C. de la Font
1
1.343 5,80%
14h-15h
Pacs del Penedès
1
5.333 8,00%
19h-20h
BP-2121
Vilafranca
1
5.497 9,00%
7h-8h
Av. Tarragona
1
5.385 7,20%
14h-15h
Rambla de Nostra Senyora
Av. Barcelona
1
5.633 6,30%
8h-9h
Av. Tarragona
1
4.092 7,30%
18h-19h
C. de Moja
N-340
1
3.750 6,60%
17h-18h
C. de Germanor
1
2.602 5,90%
18h-19h
C. d'Amàlia Soler
C. Menéndez y Pelayo
1
2.151 4,30%
18h-19h
Moja
1
2.252 5,30%
18h-19h
BV-2119
Vilafranca
1
2.363 6,10%
8h-9h
Av. Lluís Companys
1
1.244 7,60%
8h-9h
Av. d'Europa
C. de Moja
1
2.092 5,10%
19h-20h
Av. Lluís Companys
1
7.043 5,60%
8h-9h
Av. Vilanova i la Geltrú
Ronda del Mar
1
6.078 6,20%
7h-8h
Vilafranca
1
4.685 3,50%
18h-19h
Av. Tarragona
Sta. Margarida i els M.
1
6.271 10,10%
17h-18h
Vilafranca
1
1.838 20,50%
17h-18h
B-212
La Múnia
1
1.903 9,70%
18h-19h

IHP
327
379
521
591
349
529
696
457
508
251
118
446
458
384
385
339
343
254
198
192
229
152
194
608
494
450
435
186
172

FHP
7,20%
8,90%
7,50%
13,90%
7,50%
9,30%
6,50%
7,70%
8,30%
10,90%
8,80%
8,40%
8,30%
7,10%
6,80%
8,30%
9,10%
9,80%
9,20%
8,50%
9,70%
12,20%
9,30%
8,60%
8,10%
9,60%
6,90%
10,10%
9,00%

Taula 4.32.- Intensitat mitjana diària, percentatge de vehicles pesants i hora punta per punt aforat. Font:
elaboració pròpia

Els resultats dels aforaments manuals i automàtics es mostren amb detall a l’Annex.
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Grau de saturació
El grau de saturació indica el grau de fluïdesa o congestió del trànsit dels carrers i és el
quocient entre el flux de trànsit horari que circula per un carrer i la capacitat teòrica d’aquest.
Quan el quocient té valors propers a zero, el servei del carrer és de màxima fluïdesa, mentre
que per valors superiors al 80% comencen a donar-se problemes de congestió.
La capacitat teòrica considerada en àmbit urbà és la següent:


Per carrers amb un carril de circulació, la capacitat considerada és de 1.000 veh/hora.



Per carrers amb dos carrils de circulació (un per sentit), la capacitat considerada és de
1.500 veh/hora.

A partir de les dades recollides al treball de camp, l’hora punta més recurrent és de 18h-19h,
amb un factor d’hora punta mitjà del 8,8%.
L’estimació del grau de saturació posa de manifest que en un dia feiner tota la trama dels
carrers funciona sense problemes de congestió (veure plànol 4.4.6 de l’Annex). La major part
dels carrers del municipi tenen un grau de saturació inferior al 80% de la seva capacitat,
excepte:


L’accés al municipi pel nord: carretera C-243a. Abans de la intersecció amb el carrer de
l’Espirall el grau de saturació és del 82%.



L’accés al municipi pel nord-est: avinguda Barcelona fins a la intersecció amb el carrer
de Lavern, el grau de saturació és del 94%.



La via urbana del carrer de Guardiola, entre el carrer de la Granada i el carrer del Balcó
de les Clotes, el grau de saturació és del 83%.

La Rambla de Nostra Senyora presenta un grau de saturació a l’entorn del 65%. No obstant,
degut a les característiques de la via (elevat nombre de passos de vianants, punt d’afluència de
vianants i bicicletes, etc.) la capacitat de la via és inferior als 1.500 veh/h, fet que incrementa el
seu grau de saturació a l’entorn del 75%.

Enquestes OD a conductors en els accessos a Vilafranca del Penedès
FITXA TÈCNICA:








Àmbit: Vilafranca del Penedès
Univers: tots els vehicles que circulen pels 8 punts d’entrada a la ciutat de
Vilafranca del Penedès.
Mostra: 2.067 entrevistes, dividides per cada un dels punts segons el seu pes en
trànsit.
Procediment: entrevistes a peu de via aturant vehicles amb el suport de la Policia
Local de Vilafranca del Penedès.
Error mostral: per un nivell de confiança del 95%, el marge d’error de la mostra és
de ± 4,85%.
Realització: del 18 al 28 de febrer de 2019.
Elaboració pròpia

S’han realitzat enquestes als conductors als principals accessos d’entrada i sortida del municipi
entre el 18 i 28 de febrer de 2019. En total s’han realitzat 2.067 enquestes en els següents
punts:
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Punt d'aforament
Nombre d'enquestes realitzades
Punt A.- Carretera BV-2127
162
Punt B.- Carretera C-15z
339
Punt C.- Avinguda Barcelona
169
Punt D.- Avinguda Vilanova
350
Punt E.- Carretera BV-2119
205
Punt F.- Avinguda Tarragona
224
Punt G.- Carretera B-212
117
Punt H.- Carretera BP-2121
501
TOTAL
2.067

Taula 4.33.- Punts d’aforament i nombre d’enquestes realitzades. Font: elaboració pròpia

Figura 4.57.–. Punts d’aforament enquestes OD. Font: elaboració pròpia

L’enquesta ha consistit en parar els vehicles que circulaven per les vies esmentades al llarg
d’un dia feiner, s’anotava la tipologia de vehicle (cotxe, furgoneta o motocicleta/ciclomotor) i el
nombre d’ocupants i es preguntava el municipi origen i destinació del present desplaçament.
L’ocupació mitjana del cotxe és de 1,36 persones/vehicle, la furgoneta d’1,46 persones/vehicle i
les motocicletes i ciclomotors d’1,16 persones/vehicle.
Tipologia de vehicle Persones/vehicle
Cotxe
1,36
Furgoneta
1,46
Motocicleta/ciclomotor
1,16
Taula 4.34.- Ocupació mitjana per tipologia de vehicle. Font: elaboració pròpia

Per estimar el percentatge total de vehicles en funció del seu origen i la seva destinació s’han
extrapolat les dades de cada un dels punts d’enquesta en funció de l’IMD de vehicles lleugers
de cada una de les carreteres on s’ha realitzat la mostra.
En el cas dels vehicles de pas (origen i destí del desplaçament fora de Vilafranca del Penedès)
s’han eliminat els dobles comptatges. El conjunt de les enquestes indiquen que un 17,0% dels
vehicles que circulen pels accessos al municipi tenen com origen i destí del seu desplaçament
un municipi que no és Vilafranca del Penedès, per tant són desplaçaments de pas. Les tres
relacions amb una major demanda són Vilanova i la Geltrú – Santa Margarida els Monjos, La
Granada – Barcelona i Sant Martí Sarroca – Sant Sadurní d’Anoia.
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La segona relació amb major nombre de desplaçaments són els desplaçaments urbans (origen
i destinació Vilafranca del Penedès) amb un 9,6%. L’elevat nombre de desplaçaments urbans
es degut a que es tracta de desplaçaments entre el nucli urbà i els polígons industrials o amb
l’hospital.
La relació de desplaçaments interurbans amb Vilafranca del Penedès que té un major nombre
és Sant Sadurní d’Anoia amb un 5,8% dels desplaçaments (en ambdós sentits). A continuació
hi ha els desplaçaments amb Moja (4,8%), Vilanova i la Geltrú i Pacs del Penedès amb un
3,7%, respectivament, i Santa Margarida i els Monjos i Sant Marí Sarroca amb un 3,4%,
respectivament.
La resta de relacions (48,8%) es distribueix heterogèniament entre 93 municipis.
Origen
Fora de Vilafranca
Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Moja
Vilanova i la Geltrú
Pacs del Penedès
Sta. Margarida i els Monjos
Sant Martí Sarroca

Destí
Fora de Vilafranca
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès

% total
17,00%
9,60%
5,80%
4,80%
3,70%
3,70%
3,40%
3,20%

Taula 4.35.- Principals OD en els accessos al municipi (en les relacions interurbanes amb Vilafranca s’han
sumat els valors en ambdós sentits). Font elaboració pròpia

4.4.3. Diagnosi
Conclusions de la xarxa viària
ASPECTES A MILLORAR
Infraestructura


La xarxa urbana de Vilafranca del
Penedès disposa d’11,3 km de carrers
regulats com a zona 30 que es
concentren en els barris del Poble Nou,
Sant Julià, Centre, Les Clotes i l’Espirall.

Demanda


La carretera C-243a (abans de la
intersecció amb el carrer de l’Espirall),
l’av. Barcelona a les proximitats amb el
carrer de Lavern i el carrer de Guardiola
(entre el carrer de la Granada i del Balcó)
presenten un grau de saturació de la via
d’entre el 80%-95%.



La Rambla de Nostra Senyora presenta
un grau de saturació a l’entorn del 75%.

PUNTS FORTS
Infraestructura


Jerarquització funcional adequada en
termes generals: el gruix de vehicles
tendeix a concentrar-se en les vies millor
preparades.



La major part dels carrers que configuren
la xarxa primària i la secundària
distribuïdora del municipi són de doble
sentit, en canvi, a la xarxa secundària
veïnal són majoritàriament de sentit únic.

Demanda


L’estimació del grau de saturació en hora
punta (18-19h) posa de manifest que en
un dia feiner tota la trama de carrers
funciona
sense
problemes
de
congestió: la gran part dels carrers del
municipi tenen un grau de saturació
inferior al 80%
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5. Illa de vianants
5.1. Anàlisi
5.1.1. Oferta
Molts dels carrers per a vianants que es troben al centre del municipi formen l’illa de vianants
de Vilafranca del Penedès, delimitada pels carrers Hermenegild Clascar, Marqués d’Alfarràs,
Beneficència, Banys, , Raval de la Font, Font, carrer Puigmoltó, carrer del Carme, Muralla de
Sant Magí, la Rambla de Nostra Senyora i la Rambla Sant Francesc.
Aquesta illa de vianants té una superfície de 142.238m2. L’àmbit està tancat amb pilones
automàtiques amb comandament a distància. Entre les 7h00-11h00 i 14h00-17h30 dels dies
laborables les pilones estan baixades i es permet el pas de vehicles comercials per a realitzar
operacions de càrrega i descàrrega.

Rambla de Nostra Senyora – c. Sant Joan

Rambla de Sant Francesc – c. de la Cort

Figura 5.1.– Exemple de dos vials d’accés a l’Illa de vianants del Centre.

Tots els carrers amb accés a l’interior de l’illa de vianants esmentada tenen senyalització
vertical que informa de la restricció viària de l’àmbit i estan dotades de pilones automàtiques
que en regulen l’accés. La major part de les pilones automàtiques permeten l’accés dins dels
horaris establerts. Les pilones dels carrers Montserrat i Pou de la Pina només són accessibles
per a veïns (mitjançant un comandament a distància) i la pilona del carrer Puigmoltó amb el
carrer Sant Jocund té l’accés restringit en l’horari escolar del centre Estalella i Graells.
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Figura 5.2.– Pilones d’accés a la zona de vianants de Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia.

Dels 5,6 km d’eixos de prioritat invertida amb restricció a la circulació de tot el municipi, 5 km es
localitzen a dins de l’àrea de l’illa de vianants.

Figura 5.3.– Instantànies del centre de l’illa de vianants amb activitat de vehicles comercials (plaça de la
Constitució a l’esquerra i plaça de la Vila a la dreta).

Gràcies a la seva centralitat, a l’illa de vianants s’hi troben fins a 20 equipaments municipals.
Entre els principals hi ha l’Ajuntament, l’edifici de les Aigües de Vilafranca, el Vinseum, el
Mercat de la Carn o les escoles Sant Ramon, El Carme i Estalella i Graells. En els seus
entorns també hi ha edificis destacats com l’Agència Tributaria i el Consell Comarcal de l’Alt
Penedés, a més del CAP Centre i l’Institut de la Seguretat Social.
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Figura 5.4.– Principals equipaments dins de l’illa de vianants. Font: elaboració pròpia

A més, aquesta àrea també compta amb un important teixit comercial, és per això que els
vehicles comercials hi poden accedir en un horari determinat per efectuar operacions de
càrrega i descàrrega.
Tanmateix, el perímetre actual deixa fora de la zona pacificada carrers propers amb una
morfologia semblant (secció estreta, poca amplada de voreres) que podrien formar-ne part.
Entre els més propers hi ha els que es troben dins de l’entorn de l’antiga muralla, com el carrer
Ferran (on hi ha una bossa d’aparcament) entre el carrer Ponent i Marquès d’Alfarràs, Marquès
d’Alfarràs entre rambla Sant Francesc i carrer Ferran, o el carrer de Sant Pau, entre el carrer de
la Beneficència i la plaça de l’Oli.

Figura 5.5.– Trams propers a l’illa de vianants on els cotxes encara tenen presència, com al carrer Marquès
d’Alfarràs (esquerra) i a la plaça de l’Oli (dreta).

La majoria de les places de CiD es troben a l’entorn que circumval·la l’illa de vianants, excepte
algunes places presents als carrers del Carme i Sant Jocund, o a la Rambla de Sant Francesc.

Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca del Penedès 2021-2026

131

Les 40 places de càrrega i descàrrega que es troben al voltant de l’illa de vianants estan
distribuïdes pels carrers Muralla de Sant Magí (8), del Carme (4), de la Lluna (3), de Sant Pere
(3), de Sant Jocund (2), d’Hermenegild Clascar (5), del General Prim (2), plaça de Puigmoltó
(2), plaça de Manuel Milà (3), plaça de l’Oli (4), rambla de Sant Francesc (2) i a l’avinguda de
Tarragona (2). L’horari reservat és de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h, excepte a Muralla
de Sant Magí, la plaça de l’Oli, al carrer General Prim i al tram nord del carrer Hermenegild on
l’horari és de 8:00h a 20:00h.

Figura 5.6. Localització dels punts CiD a l’eix comercial del centre. Font: elaboració pròpia
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5.1.2. Demanda
Els aforaments recollits en l’apartat la mobilitat a peu senyalen l’illa de vianants com la zona
amb més intensitat de vianants del municipi. Alguns dels carrers més transitats creuen pel
centre de l’illa, mentre d’altres (com la Rambla Sant Francesc) la circumval·len o hi donen
accés.
Els carrers més concorreguts de l’illa de vianants són els dos centrals: el carrer dels Ferrers
(amb una intensitat de 7.630 vianants); i el carrer de la Parellada i la plaça de la Constitució
(amb una intensitat de 8.216 vianants). Un altre dels trams amb més concurrència és el carrer
de la Palma (amb 7.139 vianants), que junt a l’enllaç amb el carrer de Parellada (6.493 vianants
en aquest punt) formen un dels eixos més utilitzats.
Tanmateix, alguns trams que circumval·len i donen accés a l’illa també tenen unes elevades
intensitats de vianants. Així ho demostren les xifres recollides a la Rambla de Sant Francesc,
amb una intensitat mitjana de fins a 9.653 vianants, l’avinguda de Tarragona a l’alçada del
carrer de la Paloma, amb fins a 11.272 transeünts o el carrer de Sant Pere, que dona accés a
l’illa pel sud, amb una intensitat de 8.862 vianants.

Figura 5.7.– Punts d’aforament a l’illa de vianants i voltants. Font: elaboració pròpia
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5.2. Diagnosi
Conclusions de l’illa de vianants
ASPECTES A MILLORAR
Infraestructura


PUNTS FORTS
Infraestructura

L’illa de vianants no està completada. 
Carrer de l’entorn de l’illa de vianants
ubicats a l’entorn de l’antiga muralla i de
morfologia semblant (secció de carrer
reduïda, voreres estretes) com el carrer
Ponent i Marquès d’Alfarràs, Marquès
d’Alfarràs entre rambla Sant Francesc i
carrer Ferran, o el carrer de Sant Pau,
entre el carrer de la Beneficència i la
plaça de l’Oli.

El municipi disposa d’una illa de
vianants ubicada en carrers de secció
reduïda, amb una elevada oferta
d’equipaments i eixos comercials.

Demanda


Els carrers amb més demanda de
mobilitat
a
peu
travessen
o
circumval·len l’illa de vianants.
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6. Els Polígons industrials
6.1. Anàlisi
6.1.1. Situació i classificació dels polígons
Accés en vehicle privat
El municipi de Vilafranca del Penedès compta amb 8 polígons industrials:
-

Avinguda Tarragona: es localitza al sud-oest de la ciutat, destaca per la seva proximitat
al nucli urbà i a una de les principals avingudes de Vilafranca del Penedès. Aquestes
condicions fan del PAE un polígon principalment de caràcter comercial, on el sector
serveis suposa un 75% de l’activitat empresarial.

Figura 6.1.– Accés al polígon Avinguda Tarragona. Font: elaboració pròpia

-

Domenys I: està situat a la zona industrial del sud-oest de la ciutat, a tocar amb el PAE
d’Avinguda Tarragona. Degut a la seva proximitat amb el nucli urbà, el sector
predominant són els serveis. Actualment és el polígon que disposa de més espais
disponibles, ja que tan sols té un percentatge d’ocupació del 57%.
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Figura 6.2.– Accés al polígon Domenys I. Font: elaboració pròpia

-

Domenys II: és el polígon més gran del municipi amb una superfície total de 40,2 ha.
Per la seva proximitat a les autopistes i autovies i la qualitat de les infraestructures, el
PAE de Domenys II ha atret grans empreses multinacionals i actualment gairebé es
troba al màxim rendiment, amb un 90% d’ocupació.

Figura 6.3.– Accés al polígon Domenys II. Font: elaboració pròpia
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-

Estació de Mercaderies i les Fonts: està situat a la zona industrial del sud-oest de la
ciutat, al costat del P. I. Domenys II. És el polígon amb més empreses localitzades,
amb un total de 47. Destaca per tenir una gran diversitat del teixit empresarial que fa
que les empreses ubicades disposin de tots els serveis que necessiten a la vora, ja que
poden trobar els seus distribuïdors dins del propi polígon.

Figura 6.4.– Accés al polígon Estació de Mercaderies i les Fonts. Font: elaboració pròpia

-

Llevant: juntament amb el futur P. I. Els Cirerers i de Vallmoll formen l’àrea industrial de
l’Est de la ciutat. Va ser construït el 1995 i les activitats que acull són principalment del
sector serveis per la seva proximitat amb el nucli urbà.

Figura 6.5.– Accés al polígon Llevant. Font: elaboració pròpia
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Els Cirerers: juntament amb el P. I. Llevat i de Vallmoll formen l’àrea industrial de l’Est
de la ciutat. Es tracte d’un polígon industrial en construcció i encara no té activitat
econòmica.

Figura 6.6.– Accés al polígon Els Cirerers. Font: elaboració pròpia

-

Vallmoll: juntament amb el futur P. I. Els Cirerers i Llevant formen l’àrea industrial de
l’Est de la ciutat. Va ser construït el 1997 i, igual que en el P. I. Llevant, les activitats que
acull són principalment del sector serveis per la seva proximitat al nucli urbà.

Figura 6.7.– Accés al polígon Vallmoll. Font: elaboració pròpia
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-

Pous d’en Rossell: està situat al nord-oest de la ciutat, disposa de grans espais,
aparcaments i tota una àrea industrial nova per ocupar cosa que fa que el percentatge
d’ocupació del PAE es situï actualment en un 49%.

Figura 6.8.– Accés al polígon Pous d’en Rossell. Font: elaboració pròpia

Accés en modes no mecanitzats
La connexió entre els polígons industrials i la ciutat a peu presenta dèficits. La xarxa principal
de vianants permet l’accés a cinc dels vuit polígons existents: Pous d’en Rossell, Llevant,
Vallmoll, Avinguda Tarragona i Domenys I. La resta de polígons resten separats i, sovint, aïllats
per la xarxa viària bàsica com la N-340. Tampoc existeix connexió entre els propis polígons.
Pel que fa a l’àmbit industrial sud, la xarxa principal de vianants creua a través de l’avinguda
Tarragona i els seus carrers laterals (La Gornal i Bisbal del Penedès). L’eix creua el polígon
industrial Avinguda Tarragona pel mig i queda tallat a l’alçada de l’enllaç amb la N-340. Per
tant, els altres 3 polígons de l’àmbit (Domenys I i II i Estació de Mercaderies) no queden servits
per la xarxa principal de vianants.
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Figura 6.9.– Xarxa primària de vianants a l’àmbit industrial sud. Font: elaboració pròpia

Quant a l’àmbit industrial del nord, dos dels tres polígons tenen accés directe a la xarxa
principal de vianants: Llevant, a través del carrer de Lavern i l’avinguda de Barcelona; i el de
Vallmoll, servit per l’avinguda Barcelona (que el separa del P.I. Lavern) i el carrer de la Vinya,
situat al sud del polígon. No és possible accedir al polígon dels Cirerers per la xarxa principal
de vianants.

Figura 6.10.– Xarxa primària de vianants a l’àmbit industrial nord. Font: elaboració pròpia

Finalment, el polígon industrial Pous d’en Rossell té connexió amb la xarxa principal de
vianants a través de la rotonda que enllaça els carrers de Balcó de Clotes, Progrés i l’avinguda
del Pla del Diable.
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Figura 6.11.– Xarxa primària de vianants als entorns de Pous d’en Rossell. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la bicicleta, només quatre polígons disposen d’infraestructura ciclista: Pous d’en
Rossell, Els Cirerers, Llevant i Vallmoll. En aquest cas, existeix una via pedalable de connexió
entre Els Cirerers i Llevant, però no un enllaç segur entre aquests polígons i la resta de la
ciutat. Igual que en la mobilitat a peu, les zones industrials del sud-oest queden aïllades per
vies interurbanes que no faciliten els desplaçaments en bicicleta (veure plànol 6.1.2. de
l’Annex).
Per tant, l’accés en bicicleta no és possible als polígons industrials del sud. El polígon industrial
de l’avinguda Tarragona té la xarxa de carril bici més propera a 100 metres de distància, al
carrer camí Fariner, però la connexió no és segura per als ciclistes entre aquests dos trams. La
resta de polígons encara es troben més allunyats de la xarxa de carril bici.
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Figura 6.12.- Connexió entre els polígons de l’àmbit sud i la xarxa de carril bicicleta. Font: elaboració pròpia

En canvi, els polígons industrials del nord sí que disposen de xarxa pròpia de carril bici, però no
ben connectada. Els trams de carril bici interns es troben en el lateral de l’avinguda Peregrina i
en la via que circumval·la el polígon per l’est i donen servei tant al polígon dels Cirers com al de
Llevant. Per la seva banda, el polígon industrial del Llevant també té connexió amb el carril bici
del carrer Manuel Barba i Roca, mentre que a El Vallmoll s’hi pot accedir a través dels carrils de
l’avinguda del Garraf i del carrer de la Vinya. Tanmateix, tots aquests ramals es troben
inconnexos i es fa impossible connectar amb la resta de la ciutat per una ruta segura.
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Figura 6.13.- Connexió entre els polígons de l’àmbit nord i la xarxa de carril bicicleta. Font: elaboració pròpia

El polígon de Pous d’en Rossell disposa de carril bici però, de nou, no té connexió amb la resta
de la infraestructura ciclista. Per poder enllaçar amb un altre carril bici proper (el que comença
a l’avinguda Pla del Diable) cal recórrer més de 150 metres per la carretera Sant Martí Sarroca,
un itinerari poc segur.

Figura 6.14.- Connexió entre Pous d’en Rossell i la xarxa de carril bicicleta. Font: elaboració pròpia
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Accés en transport públic als polígons
Pel que fa referència al transport públic col·lectiu, cap de les parades d’autobús urbà, interurbà
o Renfe es troba dins de les zones d’activitat econòmica. Només els polígons més propers al
casc urbà, com són Pous d’en Rossell i Avinguda Tarragona, disposen de parades del bus urbà
a menys de 200 metres.
La parada de bus més propera a l’àmbit sud és del servei urbà i se situa a l’avinguda Tarragona
amb l’avinguda del Vendrell. Forma part de la línia L2 i permet l’enllaç amb l’estació
d’autobusos. Tanmateix, no és possible la connexió directa amb l’estació de Rodalies Renfe i
cal fer transbord amb la L1. La parada es troba a menys de 100 metres de l’inici del polígon
industrial de l’avinguda Tarragona, però és inaccessible per a la resta de polígons del sud. La
parada d’autobús interurbà més propera es troba a més de 350 metres, al costat del Parc de
Sant Salvador, i de nou només és prou accessible per als treballadors del polígon industrial de
l’avinguda Tarragona.

Figura 6.15.- Parades properes als polígons de l’àmbit sud. Font: elaboració pròpia

La situació empitjora per als que vulguin accedir en transport públic a l’àmbit industrial del nord.
Tan sols la parada de Melió amb avinguda Barcelona, de les línies urbanes L1 i L2, dona servei
a l’àrea. Es troba a uns 230 metres de l’accés sud del polígon industrial de Vallmoll, a 300
metres del polígon de Llevant i a mig quilòmetre de l’inici dels Cirerers. Gairebé 1000 metres
separen l’àmbit de la parada d’autobús interurbà més propera, al carrer de Santa Clara amb la
rambla Nostra Senyora, una distància semblant respecte a l’estació de Rodalies de Vilafranca
del Penedès.
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Figura 6.16.- Parades properes als polígons de l’àmbit nord. Font: elaboració pròpia

El polígon industrial de Pous d’en Rossell és el que presenta millors connexions, degut
principalment a la seva proximitat amb la zona esportiva i firal. Tres parades del bus urbà, de
les línies L1 i L2, es troben en un hinterland de 300 metres. La parada d’autobús interurbà més
propera se situa a uns 500 metres, a l’avinguda de Catalunya amb la plaça de l’Era Enrajolada.
L’accés a les parades de bus urbà facilita els enllaços amb l’estació d’autobusos i l’estació de
Rodalies.

Figura 6.17.- Parades properes al polígon industrial Pous d’en Rossell. Font: elaboració pròpia
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La falta d’una bona xarxa de connexió pot provocar que molts dels treballadors que viuen i
treballen en el mateix municipi es desplacin a la feina en vehicles privats motoritzats. Amb una
xarxa ampliada del servei de bus urbà (tant en parades com en expedicions) i l’aposta clara per
estendre i connectar els carrils bicis existents, la mobilitat en modes no mecanitzats
augmentaria substancialment en els àmbits industrials de Vilafranca del Penedès.

6.2. Diagnosi
Conclusions dels polígons industrials
ASPECTES A MILLORAR
Accessibilitat


Cap dels polígons disposa de parada
de transport públic. Només els més
propers al casc urbà, com el de l’Av.
Tarragona, tenen una parada a prop.



No existeix xarxa ciclable en els
polígons industrials de l’àmbit sud. La
resta de polígons, tot hi tenir oferta, no
disposen de connexió amb la resta de la
xarxa municipal



La xarxa principal de vianants no
connecta amb tots els polígons
industrials. Manca de connectivitat amb
Domenys II, estació de mercaderies i les
Fonts i els Cirerers.



Els polígons industrials del sud
(Domenys I i II, estació de mercaderies i
les Fonts, av. Tarragona) no tenen
accessibilitat en bicicleta. La resta
presenten trams ciclables però aquests
no estan connectats entre ells

PUNTS FORTS
Accessibilitat


Tots els polígons industrials estan ben
connectats amb la xarxa viària,
sobretot amb les vies interurbanes.
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7. Aparcament
7.1. Anàlisi
7.1.1. Oferta
L’oferta d’aparcament de Vilafranca del Penedès es divideix en oferta en calçada i oferta fora
de calçada.
La primera d’elles correspon a l’oferta localitzada a la via pública i que pot ser regulada
(destinada a un tipus d’usuari, amb un horari de regulació concret) o bé no regulada (destinada
a l’estacionament gratuït i sense limitació).
L’oferta fora de calçada correspon a superfícies segregades de l’espai públic del municipi
destinades específicament a l’aparcament de vehicles. En aquest cas l’oferta pot ser d’ús públic
(aparcaments soterrats o en superfície que poden implicar el pagament d’alguna tarifa, o que
estan associats a determinades activitats) o bé privada, corresponent generalment als garatges
dels residents.
El treball realitzat per a l’obtenció de les dades d’oferta d’aparcament per cadascuna de les
tipologies de plaça es descriu a continuació:


Oferta lliure no regulada: l’ajuntament ha facilitat una base de dades amb l’oferta
d’aparcament en calçada per tipologies de l’any 2018 de tots els barris; la dada d’oferta s’ha
actualitzat a través d’imatges aèries i d’inspecció visual in-situ.



Oferta de zona blava: l’ajuntament ha facilitat dades de localització i nombre de places
regulades



Oferta de càrrega i descàrrega: l’ajuntament ha facilitat una base de dades amb l’oferta
d’aparcament en calçada per tipologies de l’any 2018 que s’ha actualitzat a través d’imatges
aèries i d’inspecció visual in-situ.



Oferta fora calçada d’ús públic: l’ajuntament ha facilitat dades d’oferta o localització
d’aparcaments.



Oferta fora de calçada d’ús privat: l’ajuntament a facilitat el registre de guals amb la seva
localització i amb l’oferta de places d’aparcament.



Places en calçada d’aparcaments PMR: l’ajuntament ha facilitat una base de dades amb
l’oferta d’aparcament en calçada per tipologies de l’any 2018 que s’ha actualitzat a través
d’imatges aèries i d’inspecció visual in-situ.



Places en calçada per a motos: s’ha actualitzat a través d’imatges aèries i d’inspecció visual
in-situ.

Oferta en calçada
Amb les dades d’inventari s’ha obtingut el recompte de les places d’aparcament a la via
pública:
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A partir de les dades de l’inventari d’aparcament en calçada del 2018 facilitada per
l’Ajuntament se suma un total de 6.584 places d’aparcament lliure al conjunt dels barris
residencials; cal tenir en compte que es tracta d’una dada que considera els 8 barris
residencials i, per tant, no s’inclouen les dades dels polígons industrials (Domenys I i II,
Estació de mercaderies Les Fonts, av. Tarragona, Pous d’en Rosell, Llevant i Vallmoll) ni de
la Zona Esportiva i Firal.



161 places d’aparcament específiques per a motocicletes i ciclomotors.



425 places d’aparcament regulat de pagament (àrea blava).



376 places d’aparcament regulat sense pagament (càrrega i descàrrega).



104 places d’aparcament per persones de mobilitat reduïda (PMR), de les quals 46 són
places privades.

Lliure CID ZB Motos PMR PMR particular
382

48

69

20

5

7

El Centre

97

43

126

13

10

3

La Girada

1.112

16

0

7

7

4

Les Clotes

439

16

0

8

7

2

L'Espirall

917

71

31

43

1

16

1.233

76

0

11

4

1

18
26
10
5
0

15
5
2
0
2

9
4
0
0
0

161

58

46

Barceloneta

Molí d'en Rovira

973
56 115
Poble Nou
1.432 47 84
Sant Julià
0
0
Zona Esportiva i Firal
3
0
P.I. Llevant
0
0
P.I. Pous d'en Rossell
6.584 376 425
TOTAL

Taula 7.1.- Nombre de places d'aparcament per tipologia de barri. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament i la inspecció visual in-situ.
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En total són 7.650 places d’aparcament a la via pública repartides de la següent manera:

Figura 7.1. Repartiment de places en calçada per tipologia. Font: elaboració pròpia.

El 86% de les places en calçada són per a turismes i no sotmeses a cap regulació, el 6% estan
regulades com a zona blava, el 5% són de càrrega i descàrrega, el 2% són per motocicletes i
ciclomotors, l’1% per a PMR d’ús general i menys de l’1% són places PMR d’ús particular
(veure plànol 7.1.1).
Oferta lliure
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha facilitat una base de dades amb l’oferta
d’aparcament en calçada de l’any 2018 actualitzar amb una inspecció visual en tots els barris
residencials del municipi.
A partir d’aquesta font de dades, l’oferta no regulada en calçada es comptabilitza en un total de
6.588 places, considerant només els barris residencials i excloent els polígons industrials i la
Zona Esportiva i Firal.
Per a la majoria de tipus de places d’aparcament que s’analitzen en el present document es
comptabilitza el volum total de places ofertes per a cada barri i així es veu on es concentra
l’oferta d’aquella tipologia en el marc global del municipi.
Tanmateix, per estudiar l’oferta lliure en calçada no s’analitza l’oferta total de places sinó la
densitat de nombre de places per quilòmetre de carrers d’aquell àmbit, ja que de l’altra manera,
els àmbits més grans obtindrien major número de places sense que això suposés una dada
rellevant per a l’anàlisi.
Així, si es contrasta l’oferta de places per quilòmetre de xarxa, es pot comparar l’oferta que
ofereix cada àmbit en relació a la seva mida i veure on l’usuari pot trobar més dificultat per
estacionar el vehicle en una plaça no regulada.
El resultat de places lliures en calçada per quilòmetre de xarxa urbana és el següent:
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Figura 7.2. Densitat de l’oferta no regulada per barris. Font: elaboració pròpia.

Sant Julià
La Girada
Molí d'en Rovira
L'Espirall
Poble Nou
Les Clotes
Barceloneta
El Centre

Places lliures km xarxa viària Densitat de places lliures (pl/km)
1.432
12,5
114
1.111
10,4
107
1.233
12,0
103
917
9,4
97
973
11,4
85
439
5,5
80
382
6,0
64
97
5,5
18

Taula 7.2.- Densitat de places lliures per barris. Font: elaboració pròpia.

Els barris amb una major densitat de places lliures són Sant Julià (114 places/km), seguit de La
Girada (107 places/km) i el Molí d’en Rovira (103 places/km). En canvi el Centre és el que té
una densitat inferior (18 places/km) degut a què la major part dels eixos viaris tenen l’accés al
vehicle privat restringit.
La mitjana dels barris analitzats es situa en 91 places per km de xarxa.
Pel que fa a les places específiques per a motocicletes, Vilafranca del Penedès disposa de 161
places que es concentren en un 27% al barri de l’Espirall.
Barceloneta
Centre
La Girada
Les Clotes
L'Espirall
Molí d'en Rovira
Poble Nou
Sant Julià
Zona Esportiva i Firal
P.I. Llevant
TOTAL

Nombre de places
20
13
7
8
43
11
18
26
10
5
161

%
12%
8%
4%
5%
27%
7%
11%
16%
6%
3%
100%

Taula 7.3.- Oferta de places de motos per barri. Font: elaboració pròpia.
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Oferta regulada: zona blava
L’atracció de viatges de curta durada en les zones més cèntriques del municipi fa que es
concentri aquí l’oferta de zona blava. L’oferta de zona blava es localitza en el quadrat central,
principalment en els barris del Centre, Poble Nou i Sant Julià. Els eixos amb una major oferta
són l’av. Tarragona, l’av. Barcelona, la plaça de l’Estació i els carrers Dos de Maig, de la Lluna i
del Carme.
L’oferta total ascendeix a 425 places.
Aquestes zones regulades d'aparcament vigilat es caracteritzen per la limitació del període
d'estacionament. L’horari és de 9h a 13h30 i de les 16h30 a 20h30 amb temps màxim de 2
hores excepte en l’aparcament del Pati de la Serra on es permet fins a 4 hores.
Gràcies a la relació contractual que Saba Aparcaments té amb l’Ajuntament de Vilafranca els
residents ubicats en els eixos viaris vermells i blaus indicats en la imatge inferior tenen els
següents avantatges en l’estacionament en els aparcaments regulats com a zona blava:


Els residents en els eixos viaris de color vermell poden disposar d’un adhesiu que li
permet aparcar de 9h00 a 10h00 i a partir de les 20h00 de forma gratuïta.



Els residents en els eixos viaris de color blau poden disposar d’un adhesiu que li permet
aparcar amb un descompte del 40% en els tiquets d’estacionament.

Figura 7.3. Eixos de carrers amb avantatges d’aparcament pels residents. Font: Ajuntament de Vilafranca

En la taula inferior es realitza una comparativa dels preus de zona blava de l’any 2016 de
diferents municipis de la província de Barcelona, ordenats en funció dels nombre d’habitants.
Vilafranca del Penedès té un valor d’1,1 €/h, inferior a municipis d’una població similar com Vic
(1,40 €/h) o Igualada (1,36 €/h).
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Municipi
Població (2017) Tarifa màxima ZB (€/h) any 2016
Terrassa
216.428
0,95-1,60
Sabadell
209.931
1,41
Mataró
126.127
1,7
Sant Cugat del Vallès
89.516
1,3
Rubí
75.568
1,4
Manresa
75.152
1,44
Granollers
60.695
1,8
Cerdanyola del Vallès
57.723
1,3
Mollet del Vallès
51.128
1,2
Vic
43.964
1,4
Vilafranca del Penedès
39.532
1,1
Igualada
39.316
1,36
Sitges
28.537
1,3
Premià de Mar
28.049
0,91
Sant Vicenç dels Horts
27.982
0,95
Molins de Rei
25.492
1,2
Castellar del Vallès
23.776
0,8
Olesa de Montserrat
23.552
0,85
Masnou, el
23.288
0,75
Esparreguera
21.889
1
Calella
18.481
0,85
Sant Celoni
17.588
0,85
Corbera de Llobregat
14.439
0,85
Castellbisbal
12.297
0,8
Tona
8.114
1,2
Taula 7.4.- Nombre d’habitants i preu €/h de la Zona Blava en diferents municipis de la demarcació de
Barcelona. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT (població) i municipals (tarida màxima ZB).

PMR i PMR privat
En calçada també es localitzen els aparcaments reservats per persones de mobilitat reduïda
(PMR). A Vilafranca del Penedès hi ha places genèriques (d’ús per totes les persones
autoritzades) i particulars (places reservades a un usuari determinat identificats amb matrícula).
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L'Espirall
Poble Nou
Barceloneta
El Centre
Les Clotes
La Girada
Sant Julià
Molí d'en Rovira
Zona Esportiva i Firal
P.I. Pous d'en Rossell
TOTAL

PMR PMR particular PMR total
1
16
17
15
9
24
5
7
12
10
3
13
7
2
9
7
4
11
5
4
9
4
1
5
2
0
2
2
0
2
58
46
104

Taula 7.5.- Oferta de places PMR per barri. Font: elaboració pròpia.

Oferta fora calçada
Vilafranca del Penedès disposa de 39 aparcaments d’ús públic (ja siguin de gestió pública o
privada) que sumen un total de 4.060 places, de les quals el 97,6% són per cotxes (3.964
places) l’1,1% estan reservades a minusvàlids (46 places), el 0,9% són per motos (35 places) i
el 0,4% estan reservades a caravanes (15 places a l’aparcament de l’Espiga).
Nombre de places
Cotxe Minusvàlid Moto Caravanes TOTAL
70
Arxiu
70
59
Àgora
57
2
46
Biblioteca
40
1
5
200
Cal Rondina
200
81
Camí Fariner
77
4
52
Camp de l'Espirall
50
2
100
Camp de l'Espirall II
100
70
Camp del Cellerot
69
1
120
CAP Nord
120
60
Carrer Comerç
60
50
Carrer Bisbe Estalella
50
41
Cementiri II
38
3
77
Drac
77
70
El Parquet
70
31
Estació d'autobusos
29
2
362
Hospital
362
70
Jutjats
70
30
La Fassina
28
2
152
La Pelegrina
152
349
L'Auditori
349
167
Les Clotes I
162
5
60
Les Clotes II
60
170
l'Espiga
155
15
71
Llevant
71
24
Muralla St. Pau
24
35
Parc de les Sitges
33
2
81
Pati de la Serra
81
0
41
Pl. dels Segadors
41
221
Pl. Penedès
217
4
80
Rafael Soler
80
293
Rbla. St. Francesc
269
6
18
73
Ricard Fortuny
71
2
99
Sant Julià
99
34
Sant Salvador
33
1
26
Torrelles de Foix
26
40
Tossa de Mar
40
88
Z. Esportiva I
88
119
Z. Esportiva I
107
2
10
Nom
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Nombre de places
Cotxe Minusvàlid Moto Caravanes TOTAL
248
Z. Esportiva III
239
9
TOTAL
3.964
46
35
10
4.060
Taula 7.6– Nombre de places per tipologia. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
Nom

Del conjunt dels barris en el qual s’estructura el municipi de Vilafranca del Penedès, s’observa
una gran concentració d’oferta d’aparcament (veure plànol 7.1.2 full 1 de l’Annex),
principalment, als barris de la Zona Esportiva i Firal (834 places), l’Espirall (748 places) i el
Centre (584 places). Per contra, el P.I. Domenys II (59 places), el Poble Nou (161 places) i el
Molí d’en Rovira (193 places) són els barris amb una menor oferta de places d’aparcament fora
de calçada.1

P.I.Domenys II

59

Poble Nou

171

Molí d'en Rovira

193

Sant Julià

303

La Girada

331

Les Clotes

411

Barceloneta

426

Centre

584

L'Espirall

748

Zona Esportiva i Firal

834
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Figura 7.4. Oferta de places d’aparcament fora de calçada per barri. Font: elaboració pròpia a partir
de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Tipologia d’aparcament fora de calçada d´ús públic
A l’hora d’analitzar l’aparcament fora de calçada d’ús públic s’han tingut en compte les
següents tipologies d’aparcament presents en el municipi de Vilafranca:

1



Aparcament soterrat de pagament: es tracte d’aparcament ubicats sota terra amb una
tarifa per minut d’estacionament. En concret són els aparcaments de la Plaça Penedès i
la Rambla de Sant Francesc.



Aparcament en superfície gratuït/lliure: es tracte d’aparcaments fora de calçada on
l’aparcament és gratuït/lliure i sense límit horari d’estacionament.



Aparcament en superfície gratuït/lliure amb límit horari: es tracte d’aparcaments fora de
calçada on l’aparcament és gratuït/lliure però està limitat a 2h30. Els conductors han
d’indicar el període d’estacionament mitjançant un rellotge ubicat a la part frontal del
vehicle. En cas de superar l’horari establert es rep una sanció. Al municipi només hi ha
l’aparcament ubicat entre el passeig Rafael Soler i Camp del Cellerot.

Degut a què els aparcaments del Camp del Cellerot, Rafael Soler i Tossa de Mar, s’ubiquen limítrofs entre
diferents barris s’han distribuït equitativament el nombre de places.
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Aparcament en superfície regulat com a zona blava: es tracta d’aparcaments fora de
calçada on l’aparcament està regulat com a zona blava. Té les mateixes
característiques de l’aparcament en calçada regulat com a zona blava. En concret hi ha
els aparcaments de la Biblioteca (límit 4 hores), Muralla St. Pau (límit 4 hores), Pati de
la Serra (límit 4 hores) i Mercat Sant Salvador (límit 2 hores).



Aparcament en superfície de pagament: es tracte d’aparcaments fora de calçada amb
una tarifa per minut d’estacionament (Hospital i de Cal Rondina).
FORA DE CALÇADA
APARCAMENTS D’ÚS PÚBLIC

ÚS PRIVAT

Aparc. en finca
privada

Soterrat de
pagament

Superfície
gratuït/lliure

Superfície
gratuït/lliure de temps
limitat

Superfície zona
blava

Superfície de
pagament

Figura 7.5. Tipologia de places d’aparcament fora de calçada. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les 4.060 places d’aparcament fora de calçada de Vilafranca es distribueixen de la següent
manera en funció de la tipologia:
Tipologia
Soterrat pagament
Superfície gratuït
Superfície gratuït límit horari
Superfície zona blava
Superfície pagament
TOTAL

Places
514
2.719
80
185
562
4.060

Taula 7.7.- Nombre de places d’aparcament per tipologia fora de calçada. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Com es pot observar, el 67% de les places d’aparcament fora de calçada són en superfície
gratuïtes (2.719 places), seguit de les places en superfície de pagament amb el 14% (562
places).

Superfície Zona
Blava
185
4%

Superfície
pagament
562
14%

Soterrat
pagament
514
13%

Superfície gratuït
2.719
67%

Figura 7.6. Tipologia de places d’aparcament fora de calçada . Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Aparcaments soterrats i en superfície
De les 4.055 places d’aparcament fora de calçada, el 87% (3.546 places) estan en superfície i
el 13% (514 places) estan soterrades.

Figura 7.7. Places d’aparcament soterrades o en superfície fora de calçada . Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les places d’aparcament soterrades s’ubiquen en els aparcaments de la Plaça del Penedès
(221 places) i la Rambla Sant Francesc (293 places) (veure plànol 7.1.2 full 2 de l’Annex).

Places d’aparcament en superfície
Del conjunt de 3.541 places d’aparcament en superfície localitzades al conjunt del municipi, el
21% (747 places) són de pagament (totes zona blava) i el 79% (2.799 places) són de no
pagament.

Pagament
21%

No pagament
79%

Figura 7.8. Tipologia de places d’aparcament en superfície . Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les places de pagament es localitzen a l’entorn del Centre on l’oferta d’aparcament en calçada
està limitada per l’illa de vianants, i a l’Hospital Comarcal (veure plànol 7.1.2 full 3 de l’Annex).

El 67% de les places en superfície estan urbanitzades (2.376 places) i el 33% (1.170 places)
s’ubiquen en solars no pavimentats.
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Solar
33%

Urbanitzat
67%

Figura 7.9. Urbanització de les places d’aparcament en superfície . Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les places d’aparcament en solars (veure plànol 7.1.2 full 4 de l’Annex) s’ubiquen
majoritàriament a l’entorn de la Zona Esportiva i Firal (527 places) i a les proximitats de
l’Estació d’Autobusos i els Jutjats (270 places).

Complementàriament, cal tenir en compte que el 16% de les places en superfície (562 places)
són de gestió privada i el 84% (2.984 places) són de gestió pública (veure plànol 7.1.2. full 5 de
l’Annex).

Figura 7.10. Gestió de les places d’aparcament en superfície . Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Els aparcaments de l’Hospital Comarcal i Cal Rondina són de gestió privada.

Vehicle elèctric
Des del març de 2017 el municipi compta amb 2 places de recàrrega de vehicles elèctrics
d’accés públic. Aquest punt està situat a l’aparcament del Camp del Cellerot i presta servei les
24 hores del dia.
Per fer-ne ús, cal registrar-se prèviament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà on s’entrega una
targeta que dóna accés a l’estació de recàrrega pública (tant de Vilafranca del Penedès com de
qualsevol municipi adherit a l’Aliança de municipis per a la interoperabilitat).
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L’estacionament està limitat a dues hores, per tal de facilitar-ne la rotació entre els usuaris que
ho necessitin.

Figura 7.11. Punt de recàrrega de vehicle elèctric a l’aparcament del Camp del Cellerot.

A més a més, al municipi hi ha 6 places d’aparcament per a vehicle elèctric ubicats fora de
calçada:


4 places en els aparcaments de SABA



2 places a l’avinguda Tarragona (entre el Viena, Spriter i Norauto)

Figura 7.12. Punt de recàrrega de vehicle elèctric a l’av. Tarragona. Font: Diari La Fura.

7.1.2. Demanda
Demanda d’aparcament no regulada en calçada
S’han realitzat mesuraments de la demanda d’aparcament de l’oferta lliure en diferents carrers
del nucli urbà de Vilafranca del Penedès amb una mostra total de 170 places.
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E

D

C
B
A

Figura 7.13.– Àrees on s’ha realitzat el treball de camp de rotació d’aparcament lliure. Font: elaboració pròpia

Els 5 sectors analitzat es localitzen a l’entorn dels següents eixos:
A. Rambla Girada
B. Av. Tarragona
C. Carrer Santa Digna
D. Carrer Eugeni d’Ors
E. Carrer de l’Espirall
El procediment d’aquests comptatges és el de controlar durant un dia feiner una mostra
composta per un cert nombre de places legals que es considera representativa de
l’estacionament en una determinada zona. Les places s’han sotmès a observació de 8h a 14h i
de 16h a 20h i s’han controlat en intervals de 15 minuts, anotant els canvis de vehicle produïts
a cada interval.
Els paràmetres deduïts en aquest comptatge són els següents:


% de ocupació (hores x plaça): expressa el percentatge de l’oferta d’aparcament (nº
de HxP controlades) consumida per la presència de vehicles estacionats.



Índex de rotació: es defineix com el quocient entre el nombre total d’entrades i el
nombre de places ofertes. Indica la utilització mitjana, en nombre de vehicles, de les
places controlades.



% places fixes: percentatge de places ocupades pel mateix vehicle durant el període
de control, respecte el total de places analitzades.
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Distribució de les durades d’estacionament: distribució per intervals de temps els
estacionaments dels vehicles.

S’han analitzat un total de 170 places lliures distribuïdes a l’entorn del Centre (representen el
2,6% de l’oferta lliure total del municipi).
Els resultats són els següents:

Rambla Girada
Av. Tarragona
C. Santa Digna
C. Eugeni d'Ors
C. de l'Espirall
Total

Núm. places Núm. vehicles IR (veh/pl) % ocupació HxP % places fixes
49
188
3,8
91,4%
12,2%
37
103
2,8
96,1%
16,2%
17
38
2,2
98,2%
11,8%
33
122
3,7
89,9%
30,3%
34
98
2,9
96,2%
35,3%
170
549
3,2
94,4%
21,2%

Taula 7.8.- Conjunt de paràmetres analitzats a les places lliures. Font: elaboració pròpia a partir del treball de
camp.
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10,0%
0,0%
Rambla Girada

Av. Tarragona

C. Santa Digna C. Eugeni d'Ors C. de l'Espirall

Figura 7.14.– % Ocupació de les hores per plaça de l’oferta d‘aparcament lliure. Font: elaboració
pròpia

L’ocupació global de les hores per plaça se situa en el 94,4%, amb uns valors superiors a
l’entorn del carrer Santa Digna (ocupació del 98,2%), el carrer de l’Espirall (96,2%) i de
l’avinguda Tarragona (96,1%).

Per franges horàries l’ocupació d’hores per plaça són les següents:
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Figura 7.15.– Distribució horària de l’ocupació de l’oferta d‘aparcament lliure. Font: elaboració pròpia

Com s’observa en els gràfics superiors tots els carrers dels àmbits analitzats assoleixen la
plena ocupació de l’aparcament (excepte a La Rambla Girada amb un màxim del 98%) en
algun període del dia però en cap moment s’assoleix una ocupació del 100% al conjunt de
l’àmbit analitzat.

L’oferta lliure no promou la rotació dels vehicles fet que es posa de manifest en els índex de
rotació resultants amb uns valors que oscil·len del 2,2 veh/pl del carrer Santa Digna fins al 3,8
veh/pl de la Rambla Girada. La mitjana del total la zona objecte d’estudi és de 3,1 veh/pl.

La mitjana de places fixes és d’un 21,2%, amb valors superiors al carrer de l’Espirall (35,3%) i
el carrer d’Eugeni d’Ors (30,3%). En el dos casos, es tracta de carrers amb una elevada
concentració comercial amb necessitats d’oferta de rotació d’aparcament que permeti agilitzar
les gestions i compres. L’elevat índex de places fixes entra en contradicció amb aquesta
necessitat.
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Índex de rotació
C. de l'Espirall

% places fixes
C. de l'Espirall

2,9
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3,7
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3,0

16,2%

Rambla Girada
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Figura 7.16.– Índex de rotació veh/plaça (esquerra) i percentatge de places fixes als estacionaments d’oferta
lliure en calçada en els carrers analitzats, novembre 2018. Font: elaboració pròpia

La durada dels estacionaments en les places lliures varia en funció de l’àmbit analitzat. En
termes globals, el 35,0% dels estacionaments tenen una durada inferior a 1,5 hores (41,0% si
considerem els estacionaments de fins a 2 hores). L’àmbit del carrer d’Eugeni d’Ors, amb un
54,5%, i l’àmbit de la Rambla Girada, amb un 50,0%, són les dues zones amb uns majors
percentatges d’estacionament de curta durada.
Per contra, l’àmbit de l’avinguda Tarragona, amb un 27,4%, i l’àmbit del carrer Santa Digna,
amb un 17,0%, són els àmbits amb uns percentatges menors.
D’altra banda, els dos àmbits on es detecten un volum superior d’estacionaments de llarga
durada (superior a les 4 hores) són el carrer Santa Digna (39,0%) i el carrer de l’Espirall
(25,5%). El primer del casos es a causa de la proximitat a l’estació de tren que fa que s’emprin
aquestes places com a Park&Ride (P&R) i el carrer de l’Espirall es causat per l’elevat volum de
places fixes.

C. de l'Espirall

14,5%

C. Eugeni d'Ors

8,2%

26,5%

C. Santa Digna

Av. Tarragona

21,8%

28,0%

14,6% 2,4%
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25,3%
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Figura 7.17.– Percentatge de durades dels estacionaments per carrer. Font: elaboració pròpia
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Demanda d’aparcament regulat (zona blava en calçada i aparcament fora de
calçada de pagament)
L’aparcament en calçada regulat com a zona blava i les bosses d’aparcament de pagament de
la Plaça Penedès i Cal Rondina són gestionats per l’empresa SABA aparcaments.
L’Ajuntament de Vilafranca ha facilitat les dades de demanda dels aparcament de la Rambla Plaça Penedès i Cal Rondina i l’aparcament de Zona Blava en calçada del febrer de 2019.
-

Aparcament fora de calçada de la Rambla - Plaça Penedès

L’aparcament fora de calçada de la Rambla - Plaça Penedès disposa d’una oferta
d’aparcament en rotació i per abonats. A continuació s’analitza el % de les durades dels
estacionaments i la franja horària on es realitzen les entrades i sortides dels vehicles per les
dues tipologies d’usuaris.
El 25% dels vehicles que empren l’aparcament per rotació estacionen fins un màxim de 30
minuts, però la major part dels usuaris estacionen per un temps d’entre 1h-2h amb el 30%
seguit dels estacionaments de 30min-1h amb el 29% del total. Així doncs, els 84% dels
estacionaments de rotació tenen una durada inferior a les 2 hores.

Rotacions
>4h
4%

2h-4h
12%

1h-2h
30%

< 30 min
25%

30min - 1h
29%

Figura 7.18.– Percentatge de distribució per durades, dels estacionaments dels vehicles en rotació. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

També es disposa de les dades del nombre de vehicles en rotació que entren i surten de
l’aparcament per franja horària al llarg del dia. En la figura inferior s’observa una major activitat
en el període diürn (de 8h-20h) concentrats en la franja de matí (8h-13h) i de tarda (17h-20) fet
que indica una relació dels usuaris amb activitats laborals i comercials. En les primeres hores
del matí (8h-11h) i de la tarda (17h-18h) hi ha un major nombre d’entrades i en les hores
posteriors s’incrementen el nombre de sortides, respectivament.
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Figura 7.19.– Nombre d’entrades i sortides per franja horari dels vehicles en rotació. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

Pel que fa als abonats, el 36% estacionen per un temps inferior a les 4 hores i el 23% en un
període de 4h-8h. És a dir, el 59% dels abonats estacionen per un temps inferior a els 8 hores.

Abonats

>12h
26%

< 4h
36%

8h-12h
15%
4h-8h
23%

Figura 7.20.– Percentatge de distribució per durades, dels estacionaments dels vehicles abonats. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

També es disposa de les dades del nombre de vehicles abonats que entren i surten de
l’aparcament per franja horària al llarg del dia. En la figura inferior s’observa una entrada
d’estacada entre les 8h-10h (20,7% del total d’entrades entre les 8h-9 i del 10,0% entre les 9h10h) i la resta del dia els valors es mantenen força constants. Pel que fa a les sortides
destaquen les franges de la 13h-15h i de 17h-20. És a dir, les hores d’entrada i sortida dels
vehicles d’abonats indiquen que la major parts d’ells són emprats per un motiu laboral, amb
entrades molt localitzades a primera hora del matí 8h-10h i una sortida progressiva al llarg del
migdia i la tarda (de 13h-20h).
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Figura 7.21.– Nombre d’entrades i sortides per franja horari dels vehicles abonats. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

-

Aparcament fora de calçada de Cal Rondina

L’aparcament fora de calçada de Cal Rondina disposa d’una oferta d’aparcament en rotació i
per abonats. A continuació s’analitza el % de les durades dels estacionaments i la franja horària
on es realitzen les entrades i sortides dels vehicles per les dues tipologies d’usuaris.
El 22% dels vehicles que empren l’aparcament per rotació estacionen fins un màxim de 30
minuts, però la major part dels usuaris estacionen per un temps d’entre 1h-2h amb el 35%
seguit dels estacionaments de 30min-1h amb el 31% del total. Així doncs, els 88% dels
estacionaments de rotació tenen una durada inferior a les 2 hores.

Rotacions
>4h
2%

2h-4h
10%

1h-2h
35%

< 30 min
22%

30min - 1h
31%

Figura 7.22.– Percentatge de distribució per durades, dels estacionaments dels vehicles en rotació. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

També es disposa de les dades del nombre de vehicles en rotació que entren i surten de
l’aparcament per franja horària al llarg del dia. En la figura inferior s’observa una major activitat
en el període diürn (de 8h-20h) concentrats en la franja de matí (8h-13h) i de tarda (16h-20) fet
que indica una relació dels usuaris amb activitats laborals i comercials. En les primeres hores
del matí (8h-11h) i de la tarda (16h-18h) hi ha un major nombre d’entrades i en les hores
posteriors s’incrementen el nombre de sortides, respectivament.
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Figura 7.23.– Nombre d’entrades i sortides per franja horari dels vehicles en rotació. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

Pel que fa als abonats, el 37% estacionen per un temps inferior a les 4 hores i el 35% en un
període de 4h-8h. És a dir, el 72% dels abonats estacionen per un temps inferior a els 8 hores.
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18%

< 4h
37%

4h-8h
35%
Figura 7.24.– Percentatge de distribució per durades, dels estacionaments dels vehicles abonats. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

També es disposa de les dades del nombre de vehicles abonats que entren i surten de
l’aparcament per franja horària al llarg del dia. En la figura inferior s’observa una entrada
d’estacada entre les 7h-10h (48,7% del total d’entrades entre) i la resta del dia els valors es
mantenen força constants. Pel que fa a les sortides destaquen les franges de la 13h-14h
(16,3%) i els valors força constants entre les 17h-21h. És a dir, les hores d’entrada i sortida dels
vehicles d’abonats indiquen que la major parts d’ells són emprats per un motiu laboral, amb
entrades molt localitzades a primera hora del matí 7h-10h i una sortida progressiva al llarg del
migdia i la tarda (de 13h-20h).
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Figura 7.25.– Nombre d’entrades i sortides per franja horari dels vehicles abonats. Font: elaboració pròpia a
partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

En termes globals, per l’intèrval 2011-2018 l’aparcament de la Rambla - Pl. Penedès ha
incrementat un 9,5% la seva demanda, mentre que Cal Rondina l’ha reduït en un -4,9% (fort
descens entre el 2011-2014). Destaca la diferència de demanada entre els dos aparcaments
malgrat que l’oferta és molt similar (a l’entorn de les 200 places). La ubicació més cèntrica i el
fet que sigui soterrat (el de la Rambla - Pl. Penedès) són factors poden contribuir a aquesta
diferència.

Figura 7.26.– Evolució del nombre de vehicles anuals als aparcaments de plaça Penedès i Cal Rondina entre
el 2011 i el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca.

-

Aparcament en calçada regulat com a zona blava

L’Ajuntament de Vilafranca ha facilitat les dades d’índex de rotació, estada mitjana dels
estacionaments (en minuts) i el % d’ocupació en base als 34 parquímetres que hi ha al conjunt
del municipi.
Al conjunt del municipi l’aparcament en Zona Blava té una mitjana de 5 veh/plaça, una estada
mitjana de 50 minuts i l’ocupació global de l’oferta de Zona Blava és del 48%.
TOTAL

Rotació (veh/pl) Estada mitjana (min) % ocupació
5,0
50
48%

Taula 7.9.- Principals indicadors de l’aparcament en calçada regulat com a zona blava al febrer de 2019. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Degut a que l’oferta de Zona Blava està ubicada en diferents àmbits del municipi, s’han calculat
els indicadors de rotació, estada mitjana i % d’ocupació per barris. El procediment ha consistit
en assignar les dades de cada parquímetre al barri on s’ubica. Els resultats són els següents:
Barri
Rotació (veh/pl) Estada mitjana (min) % ocupació
Barceloneta
5,6
52
57%
El Centre
5,0
54
51%
L'Espirall
3,5
35
24%
St. Julià
5,4
43
46%
Poble Nou
4,9
51
49%
Taula 7.10.- Principals indicadors de l’aparcament en calçada regulat com a zona blava al febrer de 2019 per
barris. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les dades desagregades per barri indiquen un índex de rotació de 5,6 veh/pl. a la Barceloneta i
del 5,4 veh/pl. a Sant Julià, valors superiors als 5,0 veh/pl. del conjunt del municipi. Per contra,
a l’Espirall hi ha una rotació de 3,5 veh/pl.
La durada de les estades és superior a la mitjana del municipi en els barris del Centre (54 min),
la Barceloneta (52 min) i Poble Nou (51 min). Per contra, l’Espirall és el que presenta unes
estades mitjanes inferiors amb 35 minuts.
El percentatge d’ocupació presenta els valors mes elevats en el barri de la Barceloneta amb un
57%, seguit del Centre amb un 51%. A Sant Julià i Poble Nou els valors d’ocupació estan a
l’entorn de la mitjana del municipi. Per contra, l’Espirall és el que presenta un menor
percentatge d’ocupació amb el 24%, la meitat de la mitjana de Vilafranca.
Els valors més discrets de l’aparcament en Zona Blava del barri de l’Espirall està condicionat
per les característiques de l’entorn. La resta de barris que tenen oferta de Zona Blava aquesta
s’ubica, generalment, pròxima al centre on hi ha una elevada activitat comercial i molt poca
oferta d’aparcament no regulat. En canvi, l’aparcament de Zona Blava del barri de l’Espirall
s’ubica en els principals carrers amb activitat comercial però els carrers de l’entorn la oferta
d’aparcament no està regulada.
En termes generals, la zona blava ha experimentat un descens de demanda en l’interval 20112018, influenciat per l’increment del vandalisme en els parquímetres. Així, el 2011 831.549
vehicles van fer-ne ús, mentre el 2018 la xifra va arribar als 778.327, un descens del 6,44% en
set anys.

Figura 7.27.– Nombre de vehicles anuals a la zona blava. Font: elaboració pròpia a partir de dades de SABA.
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Dèficit d’aparcament residencial
A partir de les dades del padró de vehicles facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès al febrer de 2019, s’ha calculat el nombre de turismes empadronats al municipi que és
de 17.033 cotxes.
Així mateix, l’Ajuntament ha facilitat el registre d’entrada d’aparcaments privats amb un valor
estimat (distribuïts en rangs) del nombre de places d’aparcament de cada un d’ells.
Degut a que es desconeix el nombre real de places de cada un dels aparcaments, s’ha estimat
el valor més baix de places per cada un dels rangs (veure taula inferior).
Rang del nombre de
places
D'1 a 3 places
De 4 a 7 places
De 8 a 25 places
De 26 a 50 places
De 51 a 100 places
Totals

Nombre d’aparcament
privats
2.434
199
402
141
94
3.270

Nombre de places
estimades
1
4
8
26
51

Nombre de places totals
estimades
2.434
796
3.216
3.666
4.794
14.906

Taula 7.11.– Nombre d’aparcaments privats i places estimades. Font: elaboració pròpia a partir de dades de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Amb els valors de places considerats s’estima que el nombre de places d’aparcament privat per
cotxes ascendeix a 14.906 places.
A l’entorn de 2.100 vehicles han d’estacionar a la via pública. L’oferta actual de places per
turismes és de més de 10.800 places (6.600 places lliures en calçada, 425 places regulades
com a zona blava en calçada, 376 places de càrrega i descàrrega en calçada i 2.800 places
gratuïtes fora de calçada). Per tant, no s’estima dèficit d’aparcament residencial.
Pels 8 barris residencials del municipi s’ha efectuat un inventari de demanda nocturna
d’aparcament per analitzar el dèficit d’aparcament residencial. Comparant la demanda de
turismes estacionats al carrer amb oferta de calçada (lliure, càrrega i descàrrega i zona blava)
s’obté el balanç entre ambdós paràmetres.
Dels 8 barris residencials només el barri de Les Clotes presenta una plena ocupació nocturna
amb un dèficit de 2 places (2 vehicles aparcats en punts no adaptats a l’estacionament de
vehicles.
Barri
Oferta en calçada Demanda inventari nocturn (turismes) Balanç % Balanç
Barceloneta
514
452
62
87,9%
Centre
283
167
116
59,1%
La Girada
1.108
1.005
103
90,7%
Les Clotes
457
459
-2
100,5%
L'Espirall
1.046
1.000
46
95,6%
Molí d'en Rovira
1.282
606
676
47,3%
Poble Nou
1.148
912
236
79,4%
Sant Julià
1.547
913
634
59,0%
TOTAL
7.385
5.529
1.856
74,9%
Taula 7.12.– Balanç de la demanda nocturna d’aparcament per barri. Font: elaboració pròpia

Tot hi detectar-se un dèficit en l’estacionament en calçada en el barri de Les Clotes, la situació
global dels barris residencials de Vilafranca del Penedès indiquen que més de 1.800 places en
calçada no són emprades per l’estacionament de vehicles (veure plànol 7.1.3 de l’Annex)
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La major part d’aquesta oferta es localitza al barri del Molí d’en Rovira (+676 places)
localitzades majoritàriament a l’est de l’estació de ferrocarrils, àmbit el qual té un fort pes el
sector industrial.
L’altre barri amb una oferta que accedeix la demanda es localitza al barri de Sant Julià (+634
places) localitzades majoritàriament a l’extrem nord-oest. Les característiques d’aquest sector
del barri amb poca densitat demogràfica degut a una urbanització formada majoritàriament per
cases unifamiliars amb aparcament privat i amb moltes superfície per urbanitzar afavoreixen
l’excedent de places d’aparcament en calçada.

7.2. Diagnosi
Conclusions de l’aparcament
ASPECTES A MILLORAR
Infraestructura


L’oferta total d’aparcament en la via
pública ascendeix a 7.650 places, de les
quals 6.584 són lliures, 376 són de
càrrega i descàrrega, 425 són zona
blava, 161 són per motos i 104 places
estan reservades a PMR. Per tant, només
un 12% de les places és regulada.



Des del març de 2017 el municipi compta
amb un punt amb 2 places de recàrrega
de vehicles elèctrics d’accés públic.
Complementàriament, al municipi hi ha 6
places d’aparcament per a vehicle elèctric
ubicats fora de calçada (4 places en els
aparcaments SABA i 2 places a l’av.
Tarragona).

Demanda


L’ocupació global de les hores per plaça
en les places lliures en calçada se situa
en el 94,4%, amb uns valors superiors a
l’entorn del carrer Santa Digna (ocupació
del 98,2%), el carrer de l’Espirall (96,2%) i
de l’avinguda Tarragona (96,1%). Per
tant, el conjunt de l’oferta pateix una
ocupació elevada, que assoleix la plena
ocupació en algun període del dia.



La zona blava ha experimentat un
descens de demanda en l’interval
2011-2018.



Les places lliures presenten estades
mitjanes superiors a les 2 hores. El
59% dels vehicles estacionen per un
període superior a les 2 hores.



La mitjana de places fixes és d’un

PUNTS FORTS
Infraestructura
 Aparcament soterrat i aparcament en
superfície molt cèntrics (més de 650
places).

Demanda


En general, bon ús dels aparcaments en
zona blava fora de calçada, amb
estacionaments d’entre els 30 minuts i les
2 hores



L’estada mitjana en aparcaments de la
zona blava en calçada és de 50 minuts,
amb una rotació de 5 vehicles per
plaça i una ocupació del 48%.



Dels 8 barris residencials només el barri
de Les Clotes presenta una plena
ocupació nocturna amb un dèficit de 2
places (2 vehicles aparcats en punts no
adaptats a l’estacionament de vehicles



La revisió in-situ de la demanda
d’aparcament en la via pública en període
nocturn (aparcament residencial) indica
que als barris residencials de
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Conclusions de l’aparcament
ASPECTES A MILLORAR

PUNTS FORTS

21,2%, amb valors superiors al carrer de
l’Espirall (35,3%) i el carrer d’Eugeni
d’Ors (30,3%).

Vilafranca hi ha més de 1.800 places
en
calçada
no
emprades
per
l’estacionament. (Cal tenir en compte
que es tracte de demanda interna. Durant
el període diürn el municipi, com a capital
comarcal, genera mobilitat interurbana en
vehicle
privat
el
qual
necessita
aparcament).


En funció dels nombre de turismes
empadronats a Vilafranca (17.033, el
2019) i estimant que el nombre de places
d’aparcament privat per cotxes ascendeix
a 14.906 places, a l’entorn de 2.100
vehicles han d’estacionar a la via
pública.
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8. La distribució urbana de mercaderies (DUM)
8.1. Anàlisi
8.1.1. Oferta
Des de 1991 el nombre de camions i furgonetes ha evolucionat positivament fins al 2007, quan
s’assoleix el valor màxim amb 4.070 vehicles. En els darrers 26 anys el parc de camions i
furgonetes ha crescut en més de 1.400 unitats, increment que es pot associar al creixement
econòmic i a l’increment de la mobilitat i dispersió dels fluxos.
Des del 2008 el nombre de camions i furgonetes ha patit un descens del 8% associat, també, a
la conjuntura econòmica dels darrers anys.

Figura 8.1.– Evolució del nombre de camions i furgonetes a Vilafranca del Penedès entre el 1991 i el 2016.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Les places destinades a la DUM al municipi de Vilafranca del Penedès es troben regulades per
l’Ordenança municipal de circulació (art.40, 41 i 42) i l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana (art. 17 i 18). No existeix una ordenança específica sobre l’ús i regulació d’aquests
aparcaments, com sí que existeix en d’altres ciutats de semblants característiques.
Les places de càrrega i descàrrega només poden ser utilitzades per vehicles destinats al
transport de mercaderies pel temps estricament necessari per a realitzar aquestes operacions,
amb un límit màxim de 30 minuts (llevat d’indicació distinta de la senyalització corresponent).
L’activitat està prohibida entre les 22:00h i les 8:00h, i fins a les 9:00h els diumenges.
Els punts de càrrega i descàrrega (CiD) estan senyalitzats mitjançant pintura horitzontal i
senyalització vertical on es mostra el període de regulació de les places. L’horari de regulació
més recurrent és de 8:00h-13:00h i de 17:00h-20:00h o de 8:00h a 20:00h de dilluns a
divendres (en alguns casos s’amplia fins el dissabte).
A banda de les places de càrrega i descàrrega distribuïdes per tota la ciutat, la normativa vigent
permet l’accés a les illes de vianants a vehicles comercials i industrials que realitzen la DUM
durant un temps limitat de 20 minuts. Aquests vehicles no poden superar els 3.500 Kg amb
càrrega, i en cas que els superin necessitaran de la corresponent autorització. L’horari en el
que poden realitzar aquestes funcions són entre les 7:00h-11:00h i de 14:00h-17:30h.
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El sistema de control de les places DUM es basa en la inspecció directa de la policia local. Per
tant, no existeix cap sistema que validi el correcte compliment de l’estacionament, com l’emprat
a la ciutat de Barcelona, entre d’altres, on és obligatòria la validació telemàtica a través d’una
aplicació per a telèfons intel·ligents o amb un SMS. D’altres ciutats, com Girona o Igualada, fan
ús d’un disc horari on es reflecteix l’hora que s’ha començat a ocupar la zona reservada.
En base a les dades de cartografia digital facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, es comptabilitza una oferta de 140 punts de càrrega i descàrrega. Considerant que
cada plaça té una longitud de 6 metres, s’estima un volum total de 376 places.
Els barris del Molí d’en Rovira amb 76 places i l’Espirall amb 71 places són les zones amb una
major oferta de places CiD, per contra els barris de La Girada i Les Clotes amb 16 places
cadascun són els que presenten una menor oferta (veure plànol 8.1)
Complementàriament a les places CiD ubicades en els barris residencials també destaca la
presència d’un punt CiD amb 3 places d’aparcament al polígon industrial Llevant.
El barri del Molí d’en Rovira amb el 20% de les places CiD i l’Espirall amb el 19% de les places
són els sectors amb una major concentració d’oferta de càrrega i descàrrega. Els barris del
Poble Nou (15%), Barceloneta (13%) i Sant Julià (13%) també presenten una concentració
significativa de places CiD. Per contra, Les Clotes i La Girada són els barris amb una menor
oferta, amb un 4% cadascuna.

Figura 8.2. Localització de l’oferta de punts CiD per barris. Font: elaboració pròpia.

Per veure la vinculació entre les places CiD i els establiments comercials de Vilafranca, s’han
agrupat els eixos i sectors comercials principals en quatre àmbits, segons la seva localització:
-

Entorn de la zona comercial del centre: l’illa de vianants i l’avinguda de Barcelona. La
majoria de les places CiD es troben a l’entorn que circumval·la l’illa de vianants, excepte
algunes places presents als carrers del Carme i Sant Jocund, o a la Rambla de Sant
Francesc. A l’av. de Barcelona hi han un total de 8 places, distribuïdes a les cruïlles amb
els carrers de Santa Digna (4) i amb el carrer Misser Rufet (4). Pel que fa a l’illa
comercial del centre, s’hi troben fins a un total de 40 places, distribuïdes pels carrers
Muralla de Sant Magí (8), del Carme (4), de la Lluna (3), de Sant Pere (3), de Sant
Jocund (2), d’Hermenegild Clascar (5), del General Prim (2), plaça de Puigmoltó (2),
plaça de Manuel Milà (3), plaça de l’Oli (4), Rambla de Sant Francesc (2) i a l’avinguda
de Tarragona (2). L’horari reservat és de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h, excepte a
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la plaça de l’Oli, al carrer General Prim i al tram nord del carrer Hermenegild on l’horari
és de 8:00h a 20:00h.
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

Figura 8.3. Localització i horari de regulació dels punts CiD a l’entorn de la zona comercial del Centre.
Font: elaboració pròpia

Figura 8.4. Estacionament destinat a CiD del c/ de Sant Pere (esquerra) i al c/ de la Lluna (dreta).

-

Eixos comercials del sud: on destaquen, principalment, els carrers Eugeni d’Ors,
Francesc Macià, Tossa de Mar, Amàlia Soler i l’avinguda Tarragona. El carrer d’Eugeni
d’Ors disposa de 9 places de CiD entre els carrers de Sant Fèlix i de Joan XXIII (2), i
entre aquest darrer i el carrer Sant Antoni Maria Claret (7); el carrer Francesc Macià en
disposa 12 entre el mateix carrer Eugeni d’Ors i el carrer Santa Margarida (9) i al seu
tram arribant a l’avinguda Tarragona (3); l’avinguda Tarragona disposa de 4 places de
CiD entre el carrer de la Germanor i Tossa de Mar (2) i a la cruïlla amb el carrer Bisbe
Morgades (2); al carrer Tossa de Mar hi ha 3 places de CiD tenint en compte el carrer
Mestre Josep Recasens amb Amàlia Soler (1) i el mateix carrer d’Amàlia Soler amb el
carrer Ramon Freixas (2); el tram pertanyent al carrer Amàlia Soler no s’hi troben espais
habilitats per a l’estacionament de CiD, tot i que se n‘hi poden trobar en carrers
transversals com els darrerament comentats o als carrers de l’Ateneu (4), el General
Cortijo (2) o del Casal (3).
L’horari reservat és de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h amb un temps màxim
d’estacionament de 20 minuts, excepte el tram oest del carrer Francesc Macià o del
Mestre Josep Recasens que va de les 8:00h fins les 20:00h.
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Eixos comercials del sud

Horari places reservades per a CiD:

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

Figura 8.5. Localització i horari de regulació dels punts CiD a l’entorn dels eixos comercials del sud.
Font: elaboració pròpia

Figura 8.6. Estacionament destinat a CiD del c/ Eugeni d’ors (esquerra) i de l’av. Tarragona (dreta).

-

Eix comercial de la Girada: la rambla de la Girada disposa de 8 estacionaments de
CiD en les seves cruïlles amb la rambla de la Generalitat (2), amb l’avinguda de Lluís
Companys (4) i amb el carrer Josep Tarradellas (2).
L’horari reservat és de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h amb un temps màxim
d’estacionament de 20’, excepte part del tram nord de la rambla de la Giralda on es
redueix el mateix horari fins a les 19:00h.
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Eix comercial de la Girada

Rambla de la Girada

Horari places reservades per a CiD:
8:00h - 13:00h i 17:00h- 19:00h
8:00h - 13:00h i 17:00h- 20:00h

Figura 8.7. Localització i horari de regulació dels punts CiD a l’entorn dels eixos comercials de la Girada.
Font: elaboració pròpia

Figura 8.8. Estacionament destinat a CiD del c/ Josep Tarradellas (esquerra) i de l’av. Tarragona (dreta).
Font: Google maps

-

Eix comercial del nord: on destaquen, principalment, els carrers Baltà de Cela,
Martorell, Gelida i Espirall. Al carrer de Baltà de Cela s’hi troben 5 places CiD a les
seves cruïlles amb l’avinguda Peregrina (1) i amb el carrer de Gelida (4); al mateix
carrer Gelida en trobem 8 entre els carrers Baltà de Cela i l’Espirall; dins del carrer de
l’Espirall, hi ha fins a 12, entre el carrer de la Granada i de Sant Sadurní (4), a la seva
part més pròxima amb el carrer Gelida (5) i a la cantonada amb el carrer Martorell (3); el
carrer Martorell té reserves de CiD a la seva cruïlla amb el carrer Gelida (3).
L’horari reservat és de 8:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h amb un temps màxim
d’estacionament de 20’, excepte l’estacionament de Baltà de Cela amb avinguda
Peregrina (destinat als dimarts i els dies de mercat), part de l’estacionament de la cruïlla
de Baltà de Cela amb el carrer de Gelida (de 8:00h a 20:00h).
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Eixos comercials del nord

Horari places reservades per a CiD:
8:00h – 20:00h
8:00h - 13:00h i 17:00h- 20:00h

Figura 8.9. Localització dels punts CiD a l’eix comercial del nord de la ciutat. Font: elaboració pròpia

Figura 8.10. Estacionament destinat a CiD del c/ Espirall (esquerra) i del c/ Gelida (dreta).

L’entorn dels eixos i zones comercials de Vilafranca hi ha una oferta de 47 punts CiD (33,6%
del total del municipi). L’entorn de la zona comercial del centre és el que disposa d’una major
oferta amb 17 punts CiD, seguit dels eixos comercials del sud amb 14 punts CiD, els eixos
comercials del nord amb 11 punts CiD i la Girada amb 5 punts CiD.
La regulació horària és, majoritàriament, de 8:00 a 13:00 i de 17:00h a 20:00h, excepte en
alguns cassos on es redueix a les 19:00h o l’horari és ininterromput (de 8:00h a 20:00h).

8.1.2. Demanda
S’ha pres una mostra de 31 places de càrrega i descàrrega que representen un 8,2% del total
de places de CiD ofertes al municipi. Les places de CiD analitzades es localitzen a l’entorn dels
següents 5 sectors:
A. Rambla Girada
B. Av. Tarragona
C. Carrer Santa Digna
D. Carrer Eugeni d’Ors
E. Carrer de l’Espirall
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Figura 8.11.– Punts de càrrega i descàrrega on s’ha realitzat treball de camp de rotació de matrícules. Font:
elaboració pròpia

Les places es sotmeten a observació des de primera hora del matí i les primeres hores de la
tarda (8h a 13h i de 16h a 20h) i es controlen en intervals de 15 minuts, anotant els canvis de
vehicle produïts a cada interval. En aquest comptatge es diferencien els vehicles comercials
(autoritzats a utilitzar aquesta oferta), lleugers i pesants, i els vehicles no autoritzats (turismes).
Els paràmetres deduïts en aquest comptatge són els següents:


% de ocupació (hores x plaça): expressa el percentatge de l’oferta d’aparcament (nº
de HxP controlades) consumida per la presència de vehicles estacionats. Aquest
paràmetre s’obté per cada tipus de vehicle.



Índex de rotació: es defineix com el quocient entre el nombre total d’entrades i el
nombre de places ofertes. Indica la utilització mitjana, en nombre de vehicles, de les
places controlades. Aquest paràmetre s’obté per cada tipus de vehicle.



Distribució de les durades d’estacionament: distribució per intervals de temps els
estacionaments dels vehicles. Aquest paràmetre s’obté per cada tipus de vehicle.
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Els resultats dels vehicles estacionats són els següents:

Rambla Girada
Av. Tarragona
C. Santa Digna
C. Eugeni d'Ors
C. de l'Espirall
Totals

N.
Places
Totals

N. Vehicles
Comercials

IR Veh.
Comercial

3
5
7
9
7
31

7
20
25
55
20
127

2,3
4,0
3,6
6,1
2,9
4,1

% Ocupació
N.
IR
HxP. Veh
Turismes Turismes
Comercial
42,6%
37,8%
50,8%
30,2%
11,1%
34,5%

5
41
2
21
15
84

1,7
8,2
0,3
2,3
2,1
2,7

%
Ocupació
HxP.
Turismes
37,0%
43,9%
4,8%
12,3%
15,9%
22,8%

Taula 8.1.– Nombre de places totals, de vehicles, índex de rotació i % d'ocupació HxP, per vehicle comercial i
turismes. Font: elaboració pròpia.

Les 31 places de càrrega i descàrrega han estat ocupades per 127 vehicles comercials (115
correspon a vehicles lleugers i 12 a vehicles pesants) i per 84 turismes. Per tant, un 39,8% dels
vehicles que estacionen en les places de CiD ho fan en places d’aparcament no habilitades pel
seu ús.

Figura 8.12.– Percentatge d’ocupació de vehicles de les hores per plaça de l'oferta de càrrega i descàrrega,
per vehicles comercials i turismes. Font: elaboració pròpia

L’ocupació mitjana dels punts analitzats es situa en el 34,5% de les HxP per a vehicles
comercials i del 22,8% per a turismes.
Els àmbits que presenten una major ocupació de vehicles comercials són el carrer Santa Digna
amb un 50,8% de les hores per plaça (HxP) i la Rambla Girada amb un 42,6%.
L’ocupació dels turismes tenen uns valors superiors al 30% a la Rambla Girada amb un 37,0%,
i a l’avinguda Tarragona amb un 43,9% (valor superior a l’ocupació de vehicles comercials).
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1,8
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2,1
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C. Santa Digna
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2,3

1,1 0,3

Av. Tarragona

3,1

Rambla Girada

8,2

1,7

0,0

1,7

2,0

4,0

6,0

IR veh. Comercial

8,0

10,0

12,0

IR Turismes

Figura 8.13.– Índex de rotació veh/plaça als estacionaments de càrrega i descàrrega en calçada analitzats.
Font: elaboració pròpia

Les places CiD presenten un índex de rotació que varia dels 11,3 veh/plaça de l’avinguda
Tarragona fins a l’1,4 veh/plaça del carrer Santa Digna. El valor mitjà és de 6,8 veh/plaça.
Els vehicles comercials presenten un major índex de rotació en els punts CiD de l’avinguda
Tarragona amb 3,1 veh/plaça. A la resta de punts l’índex de rotació és molt similars amb valors
que oscil·len entre l’1,7 veh/pl. de la Rambla Girada fins l’1,1 veh/pl. del carrer Santa Digna.
En el cas dels turismes, l’índex de rotació mitjà és de 2,9 veh/pl, que es supera amb escreix a
l’avinguda Tarragona amb 8,2 veh/pl.

C. de l'Espirall

47,1%

C. Eugeni d'Ors

45,2%

C. Santa Digna

18,8%

17,6%
16,7%
31,3%

Av. Tarragona

23,5%
19,0%

12,5%

28,6%
0%

20%
Máx. 30min

5,3%10,5% 10,5%

28,6%
40%
30min-1h

19,0%
37,5%

73,7%

Rambla Girada

11,8%

14,3%
60%
1h-2h

28,6%
80%

100%

2h-4h

Figura 8.14.– Percentatge de distribució per durades, dels estacionaments dels vehicles comercials. Font:
elaboració pròpia

En termes globals, el 31,4% dels vehicles comercials estacionats en places de càrrega i
descàrrega ho fan per períodes inferiors als 30 minuts, un 19,9% estacionen entre 30 minuts i 1
hora, un 16,0% entre 1h i 2 hores i un 21,5% més de 2 hores.
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L’àmbit de la Rambla Girada és el que presenta un major volum de vehicles comercials
estacionats menys de 30 minuts amb un 73,7% i el que presenta un menor volum de vehicles
comercials que estacionen més d’1 hora (21,0%). En canvi, el carrer Santa Digna és el que
presenta un menor percentatge de vehicles comercials estacionats menys de 30 minuts amb un
18,8% i un major percentatge de vehicles estacionats més d’1 hora amb un 50,0%.

8.2. Diagnosi
Conclusions de la DUM
ASPECTES A MILLORAR
Oferta


No existeix una ordenança específica
sobre l’ús i regulació de les places
CiD.



El sistema de control emprat és la
inspecció directa. No hi ha cap sistema
que validi el correcte compliment de
l’estacionament.

Demanda

PUNTS FORTS
Oferta


Les places de càrrega i descàrrega
estan regulades per l’Ordenança
municipal de circulació (art.40, 41 i 42)
i l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana (art. 17 i 18).



Temps màxim limitat a 30 minuts als
eixos viaris i de 20 minuts a l’illa de
vianants.



Horari de regulació generalment
estàndard (8:00h-13:00h i de 17:00h20:00h) però adaptat a les necessitats de
l’entorn (per exemple l’illa de vianants de
7:00h-11:00h i de 14:00h-17:30h)

Demanda



Un 39,8% dels vehicles que estacionen
en les places de CiD ho fan en places
d’aparcament no habilitades pel seu
ús.



L’ocupació
mitjana
dels
punts
analitzats se situa en el 34,5% de les
HxP per a vehicles comercials i del
22,8% per a turismes.



Un 22,8% de les HxP són emprades
per turismes en horari de càrrega i
descàrrega





Elevada indisciplina en els punts CID:
73% dels vehicles que estacionen en les
places CiD infringeixen la normativa, ja
sigui per excedir la durada màxima
permesa o perquè no són vehicles
autoritzats per estacionar-hi.

Les places CiD presenten un índex de
rotació que varia dels 11,3 veh/plaça de
l’avinguda Tarragona fins a l’1,4
veh/plaça del carrer Santa Digna. El
valor mitjà és de 6,8 veh/plaça.
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9. EXTERNALITATS DEL SISTEMA DE MOBILITAT
9.1. Seguretat viària
El municipi va redactar l’any 2016 l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària 2017-2020
amb l’objectiu de comprovar l’assoliment dels objectius i mesures de l’antic Pla (2011-2014) i
definir una nova estratègia de treball del municipi en termes de seguretat viària. El setembre de
2019 es va redactar el treball tècnic de seguretat viària, amb l’objectiu de reduir el volum
d’atropellaments amb víctimes tot delineant una estratègia integrada de prevenció. Aquest últim
projecte inclou la identificació dels punts amb major concentració d’atropellaments i una
auditoria de les condicions de seguretat.
El Pla local de seguretat viària del 2016 estableix com a objectiu fonamental la reducció del
25% en el nombre d’accidents amb víctimes en la zona urbana i del nombre de víctimes i la
reducció del 30% en el nombre d’atropellaments l’any 2020 respecte el 2015.
Dins de les mesures estratègiques contemplades pel Pla s’incloïa:

Figura 9.1.– Mesures estratègiques contemplades al Pla Local de Seguretat Viària 2017-2020. Font: Pla local
de seguretat viària 2017-2020

Per la realització del nou Pla s’han pres com a referència els accidents amb víctimes. La
utilització de dades d’accidents en general (incloent els sense víctimes) és compromesa,
perquè sovint en aquests accidents no se sol·licita la intervenció de cap autoritat policial i, per
tant, no queden registrats en les bases de dades. En el gràfic següent es resumeix la situació
existent en el moment de la redacció del nou Pla i l’evolució que ha tingut en els anys de
vigència el PLSV 2011-2014.
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Figura 9.2.– Nombre d’accidents i nombre d’accidents amb víctimes en zona urbana (2007-2015). Font: Pla
local de seguretat viària 2017-2020

Entre el 2009, any de referència de l’antic Pla, i l’any 2014 l’accidentalitat disminueix un 6,1%.
Cal veure, però, la tendència general de l’evolució de l’accidentalitat, disminuint fins l’any 2012,
quan hi ha el mínim d’accidents del període (61) i augmentant fins a 101 accidents amb
víctimes l’any 2015.
Els nivells de sinistralitat amb víctimes augmenten a partir de 2012, en el període de vigència
del pla, i augmenta significativament l’any 2015, coincidint amb l’increment dels desplaçaments
en vehicle privat posteriors a la crisis econòmica i a una millora en la introducció de les dades al
SIDAT i a que es registren tots els accidents independentment de si hi ha víctimes o no.
A Vilafranca del Penedès, l’accidentalitat en termes relatius a la població en general és similar
a la mitjana catalana, excepte en els anys d’inici de l’antic Pla (2010-2012) que estava per sota
a la mitjana catalana (entre 1,6 i 1,8 accidents amb víctimes/1.000 habitants a Vilafranca del
Penedès respecte 2,1 a Catalunya), i excepte l’any 2015 que està per sobre (2,6 respecte 2,3
de mitjana a Catalunya).
Respecte la mitjana de municipis amb una població similar a Vilafranca del Penedès (municipis
entre 20.000 i 50.000 habitants), la taxa d’accidents per població és més alta a Vilafranca del
Penedès.
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Figura 9.3.– Nombre d’accidents amb víctimes/1.000 habitants a Vilafranca del Penedès, mitjana de municipis
de 20.000 a 50.000 habitants i Catalunya /2007-2015). Font: Pla local de seguretat viària 2017-2020

En el període analitzat s’observa una tendència similar a la dels accidents: disminució general
de les víctimes fins el 2012 i després increment fins el 2015, amb un màxim de 134 víctimes:
128 lleus i 6 greus.
En el període de vigència de l’anterior Pla no hi ha hagut víctimes mortals. En tot el període
estudiat només hi ha hagut 2 morts, l’any 2008.
Tot i l’alta accidentalitat de l’any 2015, la lesivitat (taxa de morts i ferits greus per 1.000
habitants) és menor respecte la mitjana de Catalunya i de municipis similars a Vilafranca del
Penedès. Hi ha un fort augment, però, de sinistres lleus.

Figura 9.4.– Lesivitat de les víctimes en accidents en zona urbana (2007-2015). Font: Pla local de seguretat
viària 2017-2020
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Figura 9.5.– Localització i nombre d’accidents en funció de la lesivitat (2012-2015). Font: Pla local de seguretat viària 2017-2020
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El pla tècnic de seguretat viària redactat el setembre de 2019 s’enfoca cap a la reducció
d’atropellaments. Les dades recollides en el projecte mostren un creixement constant d’un
153% en el període 2008 – 2017, amb xifres de fins a 38 atropellaments amb víctimes anuals.

Figura 9.6.- Evolució del nombre d’atropellaments amb víctimes en zona urbana (2008-2018). Font: Treball
tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilafranca del Penedès.

El ràtio d’atropellaments per cada 1.000 habitants s’ha mantingut sempre per sobre la mitjana
de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants i també per sobre la mitjana catalana.

Figura 9.7.- Evolució del nombre d’atropellaments/1.000 habitants a Vilafranca del Penedès i comparativa
(2008-2018). Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilafranca del Penedès.

El treball tècnic permet identificar les quatre zones amb una elevada concentració
d’atropellaments amb víctimes:





Entorn del carrer de la Cort
Entorn de la Rambla de Nostra Senyora
Entorn de la plaça del Pedró
Entorn del carrer d’Igualada
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Figura 9.8.- Densitat d’atropellaments a Vilafranca per ubicació (2016-2018). Font: Treball tècnic de seguretat
viària, pacificació a Vilafranca del Penedès.

Les propostes que recull el document aborden la reducció de víctimes per atropellament amb
un pla d’actuació a diferents nivells: mesures físiques per millorar la seguretat dels vianants,
campanyes d’informació i sensibilització i campanyes de vigilància policial específica en passos
de vianants i de comportaments insegurs.
Per aconseguir-ho, les actuacions es proposen en vials o trams amb 5 o més atropellaments
(de 2016 a 2018) o trams amb percepció de risc per alta velocitat de vehicles o trànsit pesant.
En total, 10 eixos que concentren el 57,3% dels atropellaments:

Figura 9.9.- Trams de concentració d’accidents. Font: Treball tècnic de seguretat viària, pacificació a Vilafranca
del Penedès.
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Figura 9.10.- Ubicació dels trams de concentració d’atropellaments. Font: Treball tècnic de seguretat viària,
pacificació a Vilafranca del Penedès.

9.2. Medi ambient
9.2.1. Contaminació acústica
Existeix una relació molt directa entre la mobilitat i la contaminació acústica. Les principals fonts
de soroll ambiental són el trànsit, les activitats industrials i recreatives i el veïnatge.
El municipi de Vilafranca del Penedès disposa d’un mapa de capacitat acústica (veure imatge
inferior) on es representa cartogràficament les diferents zones de sensibilitat acústica amb els
valors d’immissió que s’estableixen com a objectius de qualitat.

L’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Vilafranca del Penedès defineix els valors
límit d’immissió en dB en funció de l’ús del sòl i la franja horària.

188

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Figura 9.11.– Valors límit d’immissió en funció de l’ús del sòl i la franja horària. Font: Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La major part dels eixos viaris dels barris residencials tenen la catalogació A4 (predomini del sòl
d’ús residencial) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 60 i 50 dB al llarg del dia.
La major part dels eixos viaris del Centre, el Molí d’en Rovira i la xarxa viaria principal tenen la
catalogació B1 (Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitat i/o infraestructures de
transport existents) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 65 i 55 dB al llarg del dia.
Els eixos viaris que donen accés a la zona esportiva tenen la catalogació C1 (usos recreatius i
d’espectacles) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 68 i 58 dB al llarg del dia.
Els eixos viaris dels polígons industrials tenen la catalogació C2 (predomini del sòl d’ús
industrial) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 70 i 60 dB al llarg del dia.
Amb l’objectiu de disminuir la contaminació acústica del municipi la Policia Local duu a terme,
periòdicament, programes de control del soroll de les motocicletes i els ciclomotors, amb la
finalitat de fer complir els límits d’immissions fixats en l’ordenança municipal.

9.2.2. Contaminació atmosfèrica
Vilafranca del Penedès forma part de la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès – Garraf. A
Vilafranca, les principals fonts de contaminació atmosfèrica són les emissions del parc
automobilístic, les calefaccions domèstiques i els focus industrials propers al nucli urbà (font:
PAESC Vilafranca del Penedès 2018).
A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès – Garraf, durant el 2016, no s’han superat els nivells
de qualitat de l’aire dels contaminants mesurats (NO2,SO2, CO, PM10,PM2,5, C6H6, Pb, O3).
En general la tendència dels tres principals contaminants (NO2, O3 i PM10) és a disminuir
durant els darrers 10 anys.
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Figura 9.12.– Evolució de diòxid de nitrogen NO2 a Vilafranca del Penedès. Font: PAESC Vilafranca del
Penedès 2018

Figura 9.13.– Evolució d’ozó troposfèric (O3) a Vilafranca del Penedès. Font: PAESC Vilafranca del Penedès
2018

Figura 9.14.– Evolució de les partícules ens suspensió <10micres (PM10) a Vilafranca del Penedès. Font:
PAESC Vilafranca del Penedès 2018
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9.3. Ordenances municipals de mobilitat
Les ordenances municipals relacionades amb mobilitat són hores d’ara un conjunt de
reglaments amb visió particularitzada per tal de resoldre necessitats específiques: reglament de
circulació, gestió de l’aparcament, infraccions en la via pública, reglament per a persones amb
discapacitat, etc.
No disposen, per tant, d’una visió integrada dins les necessitats urbanístiques o orientades sota
unes mateixes directrius. Aquesta eina és necessària per aconseguir un canvi d’hàbits
progressiu en l’ús de l’espai públic de mobilitat, tant per a generar una població més saludable i
sostenible, com per reduir accidents i costos individuals i socials molt elevats.
El municipi de Vilafranca del Penedès compta amb tres ordenances diferents que fan referència
a la mobilitat:

-

L’ordenança municipal de circulació de 2016, pretén regular la circulació de vehicles de
motor i la seva convivència amb els vianants. Les seves disposicions especialment
indiquen:
 En quant a vianants, l’ordenança indica per quin punts s’han de desplaçar (vorera,
passos de vianants, etc) i realitza indicacions molt genèriques de l’illa de vianants i
carrers residencials (s’indica limitació de velocitats, prioritat pels vianants, i que les
bicicletes tenen prioritat sobre els altres modes menys l’a peu).


En relació a la bicicleta, estableix que han de circular per la calçada. En cas d’haver-hi
carril bici hauran de circular-hi preferentment a través del mateix (respectant la
preferència de pas dels vianants quan els travessin). Tanmateix, podran accedir a la
vorera, excepte en moments d’aglomeració (és a dir, de menys d’un metre de separació
amb el vianant) i quan no hi hagi carril bici, si és de més de 5 metres d’amplada i 3
metres d’espai lliure, així com als diferents parcs públics i zones de vianants. Sempre
que circulin per aquets espais ho hauran de fer a una velocitat inferior a 10 km/h i a més
d’un metre de les façanes.



Els usuaris de patins o aparells similars no podran circular per la calçada (llevat de
zones especialment destinades) i només podran circular al pas de la persona per les
voreres o pels carrers residencials correctament senyalitzats. Els menors de 12 anys hi
hauran d’anar acompanyats per majors d’edat.



Dins de les vies urbanes i travessies, la velocitat dels vehicles no podrà superar els 50
km/h (sense perjudici d’altres regulacions de velocitat específiques indicades). En els
carrers residencials de les illes de vianants senyalitzades per l’Ajuntament, indica la
prioritat dels vianants i limita la circulació dels vehicles a 20 km/h.



Els cotxes i furgonetes estacionaran en la via pública, en els punts senyalitzats
(senyalització vertical i/o horitzontal). Així mateix s’estipulen les modalitats i
característiques d’aparcaments reservats (PMR, CiD; contenidors, emergències, etc).



Les motocicletes i els ciclomotors s’hauran d’estacionar a la calçada o en els llocs
habilitats a l’efecte i degudament senyalitzats. En el seu defecte podran estacionar
sobre les voreres si aquestes tenen una amplada suficient que garanteixi el pas de la
resta d’usuaris, sempre deixant un espai mínim d’1.80m.



A la càrrega i descàrrega, indica que tan sols es pot realitzar als espais estrictament
destinats per a la mateixa, i pel costat del vehicle més proper a la vorera, sense deixar
les mercaderies a terra. L’estacionament està limitat a vehicles de naturalesa comercial.
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Pel que fa a la contaminació acústica i atmosfèrica, s’estipula els límits sonors
permesos en funció de la tipologia de vehicle i es prohibeix la circulació de vehicles que
emetin fums que impedeixin una bona visibilitat.

En tots els cassos s’estipula un règim sancionador per l’incompliment de la normativa.

- L’ordenança reguladora de sorolls i vibracions de 2012, té per objectiu regular les
mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica,
realitzada per qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, comportament
ciutadà o activitat públic o privada susceptible de generar contaminació acústica per soroll
i/o vibracions.
En l’àmbit de la mobilitat l’ordenança regula:



La càrrega i descàrrega de mercaderies, estipula la limitació horària de 7h a les 21h,
excepte en polígons industrials que no afectin a zona residencial.
Vehicles de motor, regula els valors límits d’emissió sonora.

Fa referència a la normativa vigent dels següents documents:


Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.



Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.

Així mateix, s’estableix que el PMUS ha de tenir en compte els objectius de qualitat acústica
segons les zones de sensibilitat i els usos del sòl següents:
Zonificació acústica del territori
Zona de sensibilitat acústica alta (A):
 Predomini d’ús sanitari, docent i cultural
 Habitatges del medi natural
 Ús residencial
Zona de sensibilitat acústica moderada (B):
 Coexistència ús residencial amb infraestructures i/o
activitats de transport
 Ús terciari
Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
 Recreatius i d’espectacles
 Ús industrial
- Àrees afectades per sistemes generals d’infraestructures de
transport.

Valors límit d’immissió en
dB(A)
Ld(7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h)
55
57
60

55
57
60

45
47
60

65

65

55

65

65

55

68
70

68
70

58
60

-

-

-

Ld Le i Ln = índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament.
Figura 9.15.– Valors límit d’immissió en dB per tipologia de sòl. Font: Decret 176/2009

L’Ajuntament de Vilafranca disposa d’un mapa de capacitat acústica realitzat l’any 2011, dins
de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. Aquest document té com objectiu regular,
dins l’àmbit municipal, les normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, i els nivells
sonors i les vibracions produïts per les activitats, el veïnatge i el trànsit a la via pública.
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Figura 9.16.– Mapa de capacitat acústica de Vilafranca. Font: Ajuntament de Vilafranca

L’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Vilafranca del Penedès defineix els valors
límit d’immissió en dB en funció de l’ús del sòl i la franja horària.

Figura 9.17.– Valors límit d’immissió en funció de l’ús del sòl i la franja horària. Font: Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La major part dels eixos viaris dels barris residencials tenen la catalogació A4 (predomini del sòl
d’ús residencial) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 55 i 45 dB al llarg del dia.
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La major part dels eixos viaris del Centre Vila, el Molí d’en Rovira i la xarxa viaria principal
tenen la catalogació B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitat i/o infraestructures de
transport existents) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 60 i 50 dB al llarg del dia.
Els eixos viaris que donen accés a la zona esportiva tenen la catalogació C1 (usos recreatius i
d’espectacles) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 63 i 53 dB al llarg del dia.
Els eixos viaris dels polígons industrials tenen la catalogació C2 (predomini del sòl d’ús
industrial) el qual delimita unes immissions màximes d’entre 65 i 55 dB al llarg del dia.
Amb l’objectiu de disminuir la contaminació acústica del municipi la Policia Local duu a terme
periòdicament programes de control del soroll de les motocicletes i els ciclomotors, amb la
finalitat de fer complir els límits d’immissions fixats en l’ordenança municipal.

-

L’ordenança municipal de civisme i convivència de 2012 té com objectiu reforçar i
garantir un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social i les
relacions solidàries respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes. Per ajudar a
aconseguir el marc de relacions a què fa referència l’apartat anterior, aquesta
ordenança arbitra mecanismes per a corregir i, si escau, sancionar diferents actituds
incíviques, negligents o irresponsables que atempten contra la bona convivència i la
qualitat de vida de les persones. Dins de la mobilitat l’ordenança regula les càrrega i
descàrrega de mercaderies a la via pública. Estipula els punts on realitzar aquesta
actuació amb un temps màxim de 30 minuts (excepte si ho indica la senyalització viaria
corresponent). No es poden realitzar aquestes actuacions entre les 22h i les 8h del dia
següent.
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10. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Amb l’ànim d’establir les estratègies d’actuació, s’han definit els següents objectius estratègics:
1. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície
més gran de l’espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat)
2. Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les
infraestructures, la gestió del trànsit i l’educació viària.
3. Promoure la utilització del transport públic col·lectiu, públic i privat, que sigui de
qualitat i competitiu respecte el vehicle privat.
4. Fomentar l’ús racional del cotxe, amb l’aplicació de mesures que facilitin un traspàs
de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la
intermodalitat.
5. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a
cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat.
6. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents i de la
demanda de rotació.
7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les
activitats econòmiques, fent-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.
8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats
pel trànsit.
9. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els
valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principals objectius establerts.
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11. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Un cop s’han definit els objectius estratègics i els àmbits d’actuació (mobilitat a peu, mobilitat en
bicicleta, mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle privat, illa de vianants, aparcament i
distribució urbana de mercaderies), el següent pas del PMUS és l’elaboració de les línies
estratègiques. Aquestes han de servir per estructurar i ordenar les mesures que es proposin i
ajudar a complir amb els objectius estratègics establerts en base a la diagnosi de la mobilitat. A
continuació s’exposen les línies estratègiques (en cursiva) establertes per donar resposta als
objectius estratègics segons el seu àmbit d’actuació:
-

Xarxes. Mobilitat a peu: per afavorir les condicions de la mobilitat a peu s’aposta per
augmentar l’espai destinat als vianants i millorar l’accessibilitat i comoditat dels
desplaçaments a peu. L’altre objectiu cabdal d’aquesta xarxa és millorar la seguretat
viària, amb una línia estratègica que impulsa mesures que ajudin a reduir l’accidentalitat
a l’àmbit urbà.

-

Xarxes. Mobilitat en bicicleta: l’objectiu és augmentar l’ús de la bicicleta com a transport
habitual i les dues línies estratègiques que cal seguir són incrementar la mobilitat i la
seguretat en bicicleta i millorar l’aparcament.

-

Xarxes. Mobilitat en transport públic: per aconseguir promoure la utilització del transport
públic col·lectiu, tant públic com privat, cal apostar per incrementar la mobilitat en
transport públic i potenciar la intermodalitat, a més d’impulsar mesures que ajudin a
millorar la xarxa de bus, tant en la seva cobertura com la connectivitat i velocitat.

-

Xarxes. Mobilitat en vehicle privat: cadascun dels objectius d’aquest mode té la seva
pròpia línia estratègia. Així, per tal de fomentar l’ús racional del cotxe cal optimitzar el
funcionament de la xarxa, mentre que per controlar i disminuir els nivells de
contaminació atmosfèrica i acústica de la mobilitat s’aposta per adequar les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle a la normativa vigent. El darrer objectiu consisteix en
la millorar de la seguretat viària, que s’associa a reduir l’accidentalitat en l’àmbit urbà, tal
i com també es recull a les xarxes de mobilitat a peu.

-

Illa de vianants: en consonància amb els objectius de la xarxa de mobilitat a peu, en
aquest apartat també s’opta per augmentar l’espai destinat als vianants, per tal
d’afavorir les condicions d’aquest mode de desplaçament.

-

Aparcament: l’objectiu per aquest camp d’actuació és comptabilitzar l’oferta
d’aparcament amb les necessitats dels residents i la demanda de rotació per als no
residents. Per aquest motiu s’estableix com a línia estratègica la millora de la gestió de
l’aparcament en l’àmbit urbà.

-

Distribució urbana de mercaderies: per tal de garantir una distribució de mercaderies
àgil i ordenada, les mesures proposades en el PMUS apostaran per la millora de la
gestió de la càrrega i descàrrega de mercaderies.

-

Polígons industrials: per a aquest àmbit d’actuació s’han seguit tres línies estratègiques
recollides en d’altres xarxes que millorin l’accessibilitat als centres generadors de llocs
de feina alhora que es redueix el seu impacte mediambiental. Per una banda,
s’estableix la necessitat de millorar la gestió de la càrrega i descarrega de mercaderies
(tal i com es recull a la DUM), mentre de l’altre, cal impulsar la millora de la cobertura, la
connectivitat i la velocitat de la xarxa de bus, així com incrementar la mobilitat i
seguretat en bicicleta.

-

Altres mesures de mobilitat: la resta d’accions s’engloben es dues línies estratègiques
principals com realitzar campanyes i projectes de sensibilització i de millora de la
mobilitat, que donin resposta a objectius tan diversos com la millora de la seguretat
viària, estendre la sensibilització i conscienciació entre la ciutadania o controlar i
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disminuir els nivells de contaminació associats a la mobilitat; o bé augmentar l’espai
destinat als vianants, per aconseguir fomentar l’ús racional del cotxe.

