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1. MEMÒRIA 

 

 

1.1 Oportunitat i conveniència de la redacció de la modificació del POUM 

 

El pla d’ordenació urbanística de Vilafranca del Penedès (en endavant POUM) que va ser aprovat 

definitivament l’11 de juny de 2.003 i publicat al DOGC el 26 de gener de 2.004, va delimitar en 

sòl urbà un sector subjecte a pla de millora urbana (Pla de millora urbana del carrer Comerç). 

 

Aquest àmbit delimitat té la consideració de sòl urbà no consolidat, i de fet l’article 17 de les 

normes urbanístiques diu que “havia de ser formulat per iniciativa municipal, en el termini d’un 

any des de l’aprovació definitiva del POUM, i establir les condicions d’ordenació, d’edificació i 

d’ús de les superfícies compreses dins l’àmbit del pla que es considerin més adequades, tenint en 

compte la nova situació urbana (nou eix urbà) que ha de generar el previst soterrament i 

cobriment de les vies ferroviàries de Vilafranca”. 

 

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Vilafranca va encarregar a l’estudi d’arquitectes Jornet –

Llop - Pastor la redacció del document urbanístic que havia d’estudiar el desenvolupament 

d’aquest sector. Aquest encàrrec es va culminar amb l’aprovació inicial al Ple municipal (sessió 

de 23 de gener de 2.007) de la “Modificació puntual del POUM al carrer Comerç”. De fet, els 

documents d’informació i anàlisi d’aquell document es consideren part integrant del document 

que ara es redacta com a punt de partida, i ha sigut molt útil per l’anàlisi de l’evolució de dades. 

Sovint en el document que ara es redacta, s’aniran citant i comparant dades amb aquell 

document, per analitzar l’evolució dels sòls inclosos dins l’àmbit. 

 

L’àmbit d’aquesta modificació de POUM abastava no sols l’àmbit del Pla de millora urbana del 

carrer Comerç previst inicialment pel POUM, sinó que ampliava l’àmbit com a resultat de la unió 

del Pla de millora urbana del carrer Comerç i del PAU8 – Vinòpolis (polígon subjecte també a pla 

de millora urbana). Atès que es modificava substancialment l’àmbit per la suma de dos sectors 

subjectes a pla de millora urbana i també perquè es proposava modificar els paràmetres 

previstos al POUM, formalment es va iniciar la tramitació com a modificació de POUM, i no com 

a pla de millora urbana. 

 

Després d’aquesta aprovació inicial al Ple es va seguir amb la tramitació legal obrint el període 

d’informació al públic i es varen sol·licitar informes sectorials. Analitzades les al·legacions 

presentades durant el període d’informació al públic es va aprovar per Ple en data 27 de 

novembre de 2.007 una proposta de reformulació general de l’ordenació urbanística de l’àmbit, 

proposta que finalment no va prosperar, per manca en aquell moment del consens polític mínim 

necessari. 

 

Per tot l’exposat, actualment, transcorreguts gairebé quinze anys des de l’entrada en vigor del 

POUM, la zona del carrer Comerç no disposa del planejament urbanístic definit, la qual cosa fa 
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impossible legalment la concessió de llicències d’obra nova, gran rehabilitació i canvi ús, 

limitant-se els desenvolupaments únicament als que admet la llei d’urbanisme com a obres i 

usos provisionals del sòl.  

 

S’imposa per tant per tot l’exposat la necessitat de definir l’instrument de planejament que ha 

de desenvolupar aquest àmbit. 

 

 

1.2 Àmbit 

 

L’àmbit territorial al que es refereix aquesta proposta abasta una superfície de sòl urbà amb una 

extensió de 89.370 m2.  

 

Aquest àmbit és el resultat de la unió de dos àmbits delimitats anteriorment pel POUM. D’una 

banda l’àmbit subjecte a pla de millora urbana del Carrer Comerç, de 65.281m2 i de l’altra, el 

PAU8 – Vinòpolis (també sector subjecte a Pla de millora urbana), de 17.523 m2, així com els 

espais intersticials entre ambdós àmbits i algun ajust parcel·lari respecte a l’àmbit inicialment 

previst al POUM. El total de l’àmbit descrit suma els 89.370 m2. 

 

L’àmbit geogràfic on s’ubica la modificació de POUM del carrer Comerç limita: 

2) Al nord amb el carrer Comerç, que dona nom a la modificació de POUM. Immediatament 

sobre el carrer Comerç hi ha la línia del ferrocarril que va ser objecte de cobertura 

finalitzada l’any 2.007,  i que es troba parcialment pendent d’urbanitzar. 

3) Al sud amb els carrers Sarriera i Doctor Fleming, amb sòl urbà consolidat. Tanmateix les 

dues illes més al Sud de l’àmbit amb front al carrer Doctor Fleming limiten amb el sector 

de sòl urbanitzable SUD3 – Mas Rabassa. 

4) A l’est amb sòl urbà consolidat i amb el sectors PAU6 – Cinzano i Melió Residencial ja 

desenvolupats, ordenats tots ells a l’entorn de l’eix de l’entrada de l’ Avda. Barcelona a 

la ciutat. 

5) Finalment a l’oest amb la Plaça Vilanova delimitada per l’eix de la C-15 provinent de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

Cal fer esment que alguns plànols d’informació analitzen un àmbit geogràfic una mica més gran 

que l’àmbit estrictament subjecte a planejament, a fi i efecte de tenir dades de l’entorn més 

proper, i poder analitzar com la proposta encaixa amb l’ordenació vigent en aquest entorn. 

 

 

1.3 Objecte de la modificació 

 

El primer objectiu de la modificació de POUM és acabar amb la inseguretat jurídica que suposa 

per als propietaris de sòl dins l’àmbit estar en aquest règim de provisionalitat. 
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El segon objectiu, intrínsecament vinculat al primer és no sols fer-ho per imperatiu legal, sinó 

també perquè és un sector estratègic per a la ciutat. La transformació de l’eix del ferrocarril amb 

la cobertura que ha cosit el barri del Molí del Rovira amb el Centre ha donat a aquest àmbit una 

nova centralitat que junt amb altres ingredients, com la preservació del patrimoni vitivinícola 

existent, ofereixen un marc immillorable per la regeneració urbana, econòmica i social de l’àmbit 

de nou planejament urbanístic, i per extensió del barri. 

 

 

1.4 Context històric i urbanístic 

 

Els primers assentaments del que avui coneixem com a barri del Molí d’en Rovira, es produeixen 

a partir del 1.865 amb l’arribada del ferrocarril. Els magatzems de l’ indústria del vi se situen 

alineats amb front al ferrocarril a l’altra banda de les vies del tren, que uniria Vilafranca amb els 

ports de Barcelona i Tarragona. 

 

A continuació al “plano industrial y comercial de Vilafranca del Panadès” que data de 1.889, 

podem observar com s’anuncia per exemple “l’Almacenes de vinos para la exportación a 

América Torres y Compañia, fundada el 1.873”, origen de l’empresa que encara avui té la seu 

dins l’àmbit (Miguel Torres, S.A. ). 

Font: Institut cartogràfic de Catalunya. Autor: Calvet y Cia  Busquets i Vidal 

 



 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ   

 

Es tracta de construccions singulars destinades a la indústria i comercialització del vi i els seus 

derivats, que a causa de la seva tipologia s’han convertit a data d’avui en patrimoni històric de la 

ciutat. No es tracta sols del valor arquitectònic de cadascuna de les naus individualment, sinó 

també del conjunt històric del front del carrer Comerç, que a data d’avui gairebé tothom té clar 

que és un patrimoni col·lectiu a preservar. 

 

Com es pot observar a la imatge següent el front iniciat per aquestes naus a l’altre costat del 

ferrocarril es va anar consolidant, i de fet el Plànol general d’urbanització i eixamplament del 

1.933 elaborat per l’arquitecte Josep M. Barenys i Gambús ja dibuixa una trama d’eixample 

similar a la que trobem avui. 

 

Font: Plànol extret del Pla Barenys 
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L’eixample del barri del Molí d’en Rovira es va anar consolidant i les implantacions no eren sols 

industrials. Aquesta situació queda recollida al Pla General del 1.982: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al planejament general (PGOU) aprovat definitivament el 1.982 s’observa que la trama 

d’eixample ja coincideix exactament amb l’actual. Pel que fa a les qualificacions urbanístiques el 

pla zonifica reconeixent tres claus diferents: 

 

6) 10/2. Trama a mantenir l’estructura edificatòria. Industrial. 

Per a les naus patrimonials, en color taronja al plànol 

 

7) 14/1. Indústria urbana. Quadrícula industrial. 

Per a la indústria en edificis no catalogats, en color rosa al plànol 

 

8) 11/1. Trama en colmatació. Intervenció difosa. 

Per a les edificacions amb usos residencials, en color groc al plànol 

 

Per últim, el pla d’ordenació urbanística municipal vigent des del 2.004 reconeix la trama 

d’eixample existent, i delimita un àmbit de planejament (en blanc al plànol a continuació) 

subjecte a desenvolupament via Pla de millora urbana, que ara és objecte d’aquest document. 

Font: Plànol de zonificació. POUM Vilafranca. 
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1.5 Estat actual 

 

1.5.1 Usos i activitats 

El 2.003 - 2.004 el pla d’ordenació urbanística municipal va consolidar l’estratègia ja iniciada amb 

el pla general de 1.982 de trasllat dels usos industrials fora del nucli urbà, amb front a 

importants vies de comunicació, millorant la mobilitat i accessibilitat a aquestes indústries. 

 

D’acord amb aquesta lògica, el POUM amb una anàlisi completa de tot el municipi ja proposava 

per a l’àmbit del carrer Comerç una transformació d’usos atenent a la nova centralitat que li 

proporcionaria la cobertura de les vies del ferrocarril. 

 

El què ha passat des d’aleshores amb els usos i les activitats al carrer Comerç té a veure amb 

aquest escenari, ja que des d’aleshores fins ara, les activitats del carrer Comerç han tendit a 

desplaçar-se cap a aquests nous espais productius. 

 

Malgrat aquesta tendència, com podem observar al plànol d’informació I.05.1 – Usos existents. 

Activitats econòmiques, dins l’àmbit de la modificació puntual del POUM al carrer Comerç, l’ús 

principal és majoritàriament encara és l’industrial vinculat a l’activitat vinícola, i més 

concretament d’envelliment, envasament, emmagatzematge i distribució. 

 

Plànol I.05.1 Usos existents 
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Si observem el quadre a continuació veurem que es tracta d’un barri substancialment industrial 

o d’antigues instal·lacions industrials en desús. De fet, si comparem l’anàlisi feta per l’equip 

Jornet-Llop-Pastor el 2007 amb l’actual, es constata un canvi principal i és que han augmentat 

significativament les edificacions sense ús. És el cas per exemple de: Mecanitzats Vilafranca, 

Bodegas J.Trias o Agro System. 

 

sector Sòl (m2) % 

SECUNDARI 31.898 51% 
TERCARI 4.705 8% 
ALTRES (inclòs residencial) 5.787 9% 
SENSE ÚS 19.819 32% 
TOTAL SÒL PRIVAT 62.406  

 

Un altra dada rellevant és la poca significació de l’habitatge dins l’àmbit, el qual representa 

únicament un 9% d’aquest, del qual a més si descomptem els habitatges situats entre els 

números 9 i 20 del carrer Comerç el percentatge queda reduït únicament al 3%. 

 

En resum es pot concloure que es tracta doncs d’un barri on ja existeix una mixtura d’usos, 

perquè amb els dos citats anteriorment hi conviuen també algunes activitats de caràcter terciari 

com oficines o un restaurant. 

 

Pel que fa al règim de tinença en la major part dels casos l’activitat pertany al mateix propietari 

del sòl, essent els casos de lloguer poc representatius. 

Per últim, en quan al grau de compatibilitat de les activitats existents amb l’ús residencial, es pot 

afirmar que existeix un grau alt de compatibilitat de les activitats existents amb l’ús residencial.  

Si tenim en compte els tres indicadors ja emprats el 2.007: soroll, càrrega i descàrrega, i perill de 

foc, la situació és similar resultant que el major grau d’incompatibilitat ve donat per la càrrega i 

descàrrega. Per aquest motiu i com que no és objectiu del document el trasllat forçós d’aquestes 

activitats, i de fet l’ús vitivinícola serà expressament admès com a compatible, l’estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada ha contemplat l’escenari futur fent possible que aquestes 

activitats romanguin en el sector si ho desitgen, habilitant solucions de finestres temporals amb 

aquesta finalitat i recomanant mesures per als projectes de re urbanització dels PMU pel que fa 

a les cantonades i els girs de vehicles i en quan a la previsió d’espais de càrrega/descàrrega. 

 

1.5.2 Sòl i edificació 

 

Si observem el plànol I.06.1 Estat actual de l’edificació. Ocupació, veurem que es tracta d’un 

àmbit amb un alt grau d’ocupació del sòl, actualment. Aquest fet no és estrany, si tenim en 

compte l’ús industrial del sector, ja que per portar a terme aquests usos és habitual una 

ocupació extensiva que permeti la implantació de les instal·lacions a ser possible en una única 

planta al mateix nivell. Per aquest motiu la intensitat d’edificació promig està entre un 1 i un 1,5 

m2 de sostre per m2 de sòl. 
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Plànol I.06.1 Estat actual de l’edificació. Ocupació 

Si ho analitzem en canvi des del punt de vista de l’alçada de les edificacions existents, es dóna 

una dicotomia, mentre que la major part de les edificacions tenen una alçada promig de planta 

baixa i planta pis, això no significa que siguin edificacions de baixa alçada, ja que en tractar-se de 

naus que acullen processos industrials sovint l’alçada assolida es situa entre els 10 i els 15 

metres al carener. 

Plànol I.06.2 Estat actual de l’edificació. Alçades segons cadastre 
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Aquesta dada serà especialment important a tenir en compte a l’apartat d’avaluació econòmica 

d’aquest document, ja que la indemnització de les edificacions incompatibles amb la nova 

ordenació seran una de les càrregues urbanístiques assumir per cadascun dels plans de millora 

urbana. 

 

 

1.6 Estructura de la propietat 

 

Quan el 2.007 el despatx d’arquitectura Jornet – Llop – Pastor va analitzar el fraccionament de la 

propietat del sòl dins l’àmbit va concloure que hi havia “casuístiques substancialment diferents. 

Comprèn persones físiques propietàries de petites parcel·les d’ús tant residencial com industrial 

(petits tallers o negocis), però també empreses o societats de dimensió mitjana - gran  

propietàries de conjunts parcel·laris que acaben suposant el gros del sòl privat.” 

 

Durant aquests anys en què l’àmbit ha estat en una situació en la qual únicament es podien 

autoritzar obres i usos provisionals (que també ha coincidit amb la crisi econòmica), l’estructura 

de la propietat no s’ha modificat i continua essent similar a la del 2.007. Hi ha algunes empreses 

que han tancat i el seu patrimoni ha passat a mans de bancs que han entrat a l’àmbit amb un 10 

% de l’àmbit. 

 

La majoria de les propietats segueixen essent titularitat d’empreses, destacant l’empresa Miguel 

Torres, S.A. que és propietària del 29% de la propietat privada, segons es pot observar a la 

següent imatge: 

 I.04 Estructura de la propietat 
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Al plànol d’informació I.04 Estructura de la propietat, es pot observar la representació gràfica de 

les dades exposades en aquest apartat. S’evidencia que el nombre de propietaris és reduït. 

 

Per últim, pel que fa a la titularitat pública actual, es redueix únicament al sistema viari existent, 

que té una superfície de 19.118 m2 i suposa un 21,39 % de l’àmbit. 

 

El detall de les dades sobre l’estructura de la propietat es pot contrastar també amb el quadre i 

les notes simples del registre de la propietat adjuntats a l’annex 8.1 d’aquest document. 

 

 

1.7 Marc legal. Planejament vigent 

 

La modificació puntual del POUM – Carrer Comerç de Vilafranca del Penedès, es redacta d’acord 

amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb 

el Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i amb el Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, publicat al DOGC el 26 de gener de 

2.004. 

 

El planejament vigent fins ara delimitava dins l’àmbit que ara és objecte de modificació dos 

instruments: el Pla de Millora urbana del C/Comerç i el Pla de millora del Polígon d’actuació 

urbanística PAU8 – Vinòpolis. 

Respecte al Pla de millora Urbana del Carrer Comerç el POUM vigent estableix: 
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Art. 17.- Plans especials urbanístics i plans de millora urbana 

(...) 

5. Aquest Pla d’ordenació preveu i delimita expressament, en sòl urbà i amb aquesta 
denominació, un sector subjecte a pla de millora urbana (Pla de Millora Urbana del Carrer 
Comerç), que abasta les illes compreses entre l’avinguda de Barcelona, la carretera de 
Vilanova, l’amplada del carrer del Comerç i l’eix del carrer de Sarriera, més les dues illes 
delimitades a eix pels carrers de Sarriera, Dr. Fleming, Dr. Jané i Miquel Torres. L’àmbit 
descrit té la consideració de sòl urbà no consolidat. L’esmentat pla de millora urbana ha de ser 
formulat per iniciativa municipal, en el termini d’un any des de l’aprovació definitiva del 
POUM, i ha d’establir les condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús de les superfícies 
compreses dins l’àmbit del pla que es considerin més adequades, tenint en compte la nova 
situació urbana (nou eix urbà) que ha de generar el previst soterrament i cobriment de les vies 
ferroviàries de Vilafranca. S’incorpora una fitxa específica de l’esmentat Pla de millora 
urbana. 

Regeixen per al sector subjecte a pla de millora urbana descrit en l’apartat anterior les 
prescripcions següents: 

a) L’edificabilitat es correspon amb la calculada per a les illes incorporades en el sector 
delimitat (en m2 de sostre/m2 de sòl), segons el PGOU anterior. L’edificabilitat bruta global 
del sector és d’ 1,41 m2st/m2s, i la neta de 2,5 m2st/m2s. 

b) La densitat admissible màxima serà de 1 habitatge per cada 90 m2 de sostre destinat a 
habitatges. 

c) L’ús principal serà el d’habitatge, amb un límit màxim de 2/3 del sostre total. La resta es 
podrà destinar a usos terciaris (comerç, oficines, hotel) i industrials compatibles amb l’ús 
residencial. S’admet l’ús vitivinícola de celler de criança (envelliment, segones fermentacions 
en ampolla o similars i comercialització, però no producció amb entrada de raïm). 

d) L’Ajuntament ha de rebre gratuïtament sòl amb aprofitament urbanístic, d’acord amb els 
percentatges que estableix l’article 43 L.U. 

e) El 20% del sostre total destinat a l’ús d’habitatge de nova implantació s’ha de reservar a 
habitatge de protecció pública. 

f) El pla comportarà la reurbanització de tots els carrers que siguin incorporats en la seva 
delimitació. 

g) El sostre resultant de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta a vials actuals, haurà de 
comportar la reserva d’una superfície de sòl igual a un terç de la superfície de sostre generada, 
per a destinar-la a zona verda i/o equipaments, que se sumarà als sistemes actualment 
delimitats dins l’àmbit. 
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PMU c/ Comerç            

Superfície  65.281 m2         

  6,53 Ha         

SISTEMES       

 Viari   18.546 m2 28,4% 

 Zones verdes actuals     1.063 m2 1,6% 

 Equipaments actuals   - m2 - 

 Zones verdes i/o equipaments de nova creació 8.743 m2 13,4% 

       

 TOTAL SISTEMES   28.352 m2 43,4% 

       

 TOTAL ZONES   36.929 m2 56,6% 

EDIFICABILITAT BRUTA, en m2 de sostre/m2 de sòl      1,41 

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM, en m2 de sostre        92.326 

              

 Usos     Sostre mínim Sostre màxim  

 Habitatge (1,66)   61.551  

 Terciari i industrial (0,84)  30.775   

       

 Reserva de sòl destinat a habitatge de protecció pública.   20%  

 Nombre màxim d'habitatges   684  
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Respecte al Polígon d’actuació urbanística número 8 - Vinòpolis el POUM vigent estableix: 

 

POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 8 - Vinopolis  

 

Definició.  
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat situats entre els carrers de Sarriera, Doctor Janer, Doctor 
Fleming i Cortina. La superfície és de 17.523 m2. Cal tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística 
un Pla de millora urbana (l’àmbit delimitat té la consideració de sector subjecte a pla de millora) que, entre 
altres determinacions, defineixi les característiques, el traçat i el cost de les obres d’urbanització, d’acord 
amb allò que disposa l’article 12.1 de les Normes urbanístiques d’aquest Pla.  
 

Condicions de l’ordenació.  
a) S’aplica la regulació de la subzona clau 13/1 en tots els aspectes no inclosos en les determinacions 
específiques i expresses d’aquest polígon.  
b) El sostre edificable màxim és de 21.621 m2.  
c) El nombre màxim d’habitatges és de 216.  
d) El percentatge mínim per al ús d’habitatge ha de ser del 40 % i per a la resta d’usos no dotacionals, un 
mínim del 30%.  
e) L’emplaçament de l’equipament pot ser relocalitzat dins el PAU amb un Pla Especial Urbanístic, amb la 
condició de no reduir la superfície de l’equipament ni d’incrementar el sostre edificable privat.  
 

Condicions d’edificació.  
a) S’aplica el sistema d’ordenació de l’edificació segons volumetria específica.  
b) S’admet soterrani si el seu ús és d’aparcament.  
 

Condicions d’ús.  
a) S’admeten els usos 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 10,11 i 15.  
b) Els coeficients de ponderació entre usos diferents s’estableixen en 1,0 pel residencial i 0,7 pel terciari i 
comercial.  
 

Condicions de gestió.  
a) El sistema d’actuació aplicable és el de reparcel· lació en la modalitat de cooperació.  
b) En l’execució de les determinacions urbanístiques, en el marc d’aquest polígon d’actuació, s’han de cedir 
gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents: Vial: 697 m2. Jardins públics: 4.873 m2. 
Equipament: 2.889 m2.  
c) Aquest polígon no té increment d’aprofitament urbanístic, per la qual cosa no ha de fer cessió 
d’aprofitament.  
d) Les càrregues d’urbanització en aquest PAU, són les corresponents al vial i a les zones verdes. El cost 
d’urbanització estimat imputat al polígon és de 692.516,2 euros.  
e) Es reserva per a habitatge de protecció pública un 20% del sostre total que sigui destinat a habitatge.  
 

Justificació de la viabilitat del polígon.  
a) Preexistències d’activitats i construccions: bona part són sòls lliures i coberts, encara que amb una peça 
consolidada amb 4 plantes.  
b) Cessions: altes.  
c) Càrregues: urbanització de vials i zones verdes.  
d) Aprofitaments: alts, en una zona en procés de transformació urbana. 
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Respecte a la protecció patrimonial, el POUM estableix: 

 

Quan es va aprovar el POUM l’any 2.003, es va incorporar el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 

històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès, com a part integrant del mateix. 

 

Aquest Pla no catalogava cap de les naus patrimonials incloses a l’àmbit del carrer Comerç, i 

únicament inventariava els edificis següents: 

9) Magatzem Torras i Vendrell. C/ Comerç, 21-22 ( I 81 ) 

10) Magatzem Fèlix Via. C/ Comerç, 26 ( I 82 ) 

11) Magatzem Cortina i Companyia. C/ Comerç, 28 ( I 83 ) 

12) Magatzem Montserrat. C/ Comerç, 30 ( I 84 ) 

13) Magatzem Isidre Figueras. C/ Comerç, 30 ( I 85 ) 

14) Magatzem Devisa. C/ Comerç, 41  ( I 86 ) 

 

L'objectiu de l'Inventari era el de constituir un fons documental als efectes d'arxiu històric o de 

possibles noves catalogacions.  
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1.8 Criteris , descripció i justificació de l’ordenació proposada 

 

1.8.1 Criteris i objectius 

Com ja s’ha exposat anteriorment, cal garantir la seguretat jurídica i urbanística a l’àmbit, ja que 

és impossible legalment concedir llicències d’obra de nova planta o autoritzacions per a 

comerços o activitats econòmiques, quedant limitats exclusivament a usos i obres provisionals 

del sòl des del 2.004. 

 

Podria ser aquest anterior per si sol el motiu per desenvolupar la modificació de POUM, però a 

més amb el decurs dels anys transcorreguts des de delimitació del sector del carrer Comerç, 

aquest desenvolupament ha esdevingut estratègic ja que el soterrament, cobriment i 

urbanització del ferrocarril fa que l’àmbit s’hagi convertit en una nova centralitat per Vilafranca. 

 

Els criteris i objectius adoptats per al desenvolupament d’aquest sector, estratègic per la ciutat 

són: 

 

15) Àmbit. L’àmbit territorial objecte de la modificació és de 89.370 m2 i inclou com ja s’ha 

explicat en punts anteriors: el sector del carrer Comerç, i el polígon d’actuació 

urbanística número 8 – Vinòpolis, subjectes ambdós a desenvolupament via pla de 

millora urbana tal i com el preveia el POUM. La delimitació de l’àmbit inclou també els 

espais intersticials entre aquests dos sectors i un ajust parcel·lari, ja que l’àmbit descrit 

inicialment al POUM pel carrer Comerç deixava una finca parcialment inclosa.  

Aquest és el primer criteri adoptat en aquest document, que atesa la proximitat dels dos 

sectors i l’objectiu comú de regeneració urbana a l’altra banda del ferrocarril es decideix 

adient desenvolupar de manera conjunta amb uns criteris i objectius homogenis. 

Dins aquest àmbit de 89.370 m2 es distingeixen dos tipus de classificacions: 86.577 m2 

restaran classificats com a sòl urbà no consolidat, sotmesos a desenvolupament i gestió 

via pla de millora urbana; i 2.793 m2 restaran classificats com a sòl urbà consolidat amb 

unes condicions d’ordenació directes pel seu grau alt de consolidació. 

 

16) Habitatges consolidats del Carrer Comerç núm. 9 a 20. S’ha exclòs de la transformació 

urbanística deixant-les classificades com a sòl urbà consolidat les finques del carrer 

Comerç amb números 9 a 20 incloses a l’àmbit de la modificació de POUM, pel seu alt 

grau de consolidació. Les edificacions existents es podran conservar, reformar i fins i tot 

construir de nou . Es crea la nova subzona d’intervenció difusa Comerç (clau 11/4), sense 

possibilitat d’agrupar parcel·les, amb una edificació màxima de baixos i dues plantes pis, 

i amb l’únic ús admès d’habitatge unifamiliar. 

 

En el cas que en un futur hi hagués alguna iniciativa per a agrupar finques o portar a 

terme increments de volum a les edificacions actualment existents, caldrà procedir 

d’acord amb el que disposa el TRLU a la disposició addicional segona sobre actuacions de 

transformació urbanística de dotació aïllades i delimitar un polígon d’actuació 
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urbanística a aquests efectes, amb l’assumpció de les càrregues urbanístiques 

corresponents. 

 

De tota manera, la idea és atendre la voluntat que en el seu dia van expressar una 

majoria de propietaris d’aquestes cases, en el sentit de no voler participar de processos 

de nova planificació i gestió urbanística. Pel contrari, la seva voluntat era mantenir les 

petites edificacions ja existents destinades a habitatge unifamiliar. Es respecta aquesta 

voluntat, limitant l’ús i permetent obres de reforma i fins i tot la reconstrucció de cases 

noves, sempre sense agrupar o engrandir parcel·les i limitant el nombre de planes 

edificades i la profunditat edificable. 

 

17) Figura de planejament. Atenent a la modificació d’àmbit exposada al punt anterior, que 

suposaria un increment de l’àmbit de més del 5% i inclusió de nous propietaris, la figura 

de planejament adient és la modificació puntual del POUM, enlloc del pla de millora 

urbana previst inicialment per desenvolupar independentment cadascun dels sectors. 

 

18) Protecció del patrimoni. Un dels objectius primordials d’aquesta modificació puntual del 

POUM és garantir la protecció patrimonial de les naus vitivinícoles amb front al carrer 

Comerç. Actualment aquestes construccions del segle XIX únicament estan inventariades 

i un dels criteris és mantenir i catalogar totes aquelles que tenen uns valors individuals i 

en conjunt al front del carrer Comerç, donant-les-hi protecció patrimonial. Al document 

s’intenta no sols d’assegurar la seva futura conservació i catalogació, sinó també fer que 

les edificacions que es substitueixin al seu entorn siguin de qualitat, respectuoses i 

s’integrin amb aquest front patrimonial, amb un gàlib edificatori màxim respectuós amb 

aquesta idea. 

 

19) Definició d’usos. L’objectiu des d’aquest punt de vista és aconseguir un barri on viure i 

treballar. Sota aquest model es limiten els usos residencials a 2/3 parts del sostre total 

com a màxim. I es requereix que com a mínim el 1/3 restant sigui destinat a usos 

d’activitat econòmica. Tot això per permetre que aquelles activitats existents 

compatibles amb l’habitatge puguin romandre dins l’àmbit o facilitar noves 

implantacions que reforcin la vocació vinícola i enoturística de Vilafranca. 

Amb l’objectiu de reforçar l’eix del carrer Comerç com a eix cívic es prohibeix l’ús 

d’habitatge a les plantes baixes de totes les edificacions amb front al carrer Comerç, i es 

regula una major alçada d’aquestes plantes baixes per potenciar la implantació 

d’activitats empresarials. 

Pel què fa a l’ús d’habitatge es permetrà a l’entorn de 100 habitatges per Hectàrea, 

anant a buscar una densitat baixa si la comparem amb els sectors de planejament a 

l’entorn. Del total del sostre residencial 91.359 m2 un 20% es destinarà a habitatge de 

protecció en règim general i un 10% a altres mesures d’habitatge assequible (habitatge 

concertat).  

També es vol potenciar la implantació d’usos que contribueixin a un creixement 

econòmic de qualitat i si és possible d’acord amb la vocació vinícola i enoturística de 
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Vilafranca. Per això caldran mesures pedagògiques, d’estímul econòmic i fiscal, 

informació, etc. Ara bé, com a mesura efectiva es vol reconèixer des del planejament 

urbanístic una petita edificabilitat addicional a algunes parcel·les de l’àmbit, sempre que 

a través del planejament derivat es garanteixi que aquestes parcel·les es destinaran de 

forma real i efectiva a activitats econòmiques d’interès rellevant: tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC’s), centres i activitats de saber i coneixement, 

investigació, recerca i disseny, activitats vinícoles compatibles amb l’habitatge o 

activitats enoturístiques. 

 

20) Sostre i edificabilitat.  La voluntat inicial del document no parteix de la idea 

d’incrementar el sostre, sinó que és després d’una anàlisi de la viabilitat econòmica de 

desenvolupar els sectors amb les condicions atorgades el 2.004 que s’arriba a aquesta 

conclusió. Cal tenir en compte que des de la publicació del POUM vigent el gener del 

2.004, hi han hagut successius canvis normatius que han suposat un increment de les 

càrregues urbanístiques que ha de suportar el sector: increment del sostre residencial 

destinat a protecció pública del 20% al 30%; increment de les cessions d’aprofitament 

urbanístic a l’administració actuant, en el cas del PAU8 estava exempt, i actualment 

haurà de ser del 10% del sostre més el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

En aquest context, i als efectes de garantir la viabilitat econòmica del sector, la 

modificació puntual del POUM proposa un increment sostingut del sostre. 

 

D’altra banda, com ja s’ha indicat en el punt anterior sobre definició d’usos, hom preveu 

un possible increment del sostre edificable (0,2 m2 sostre/m2 sòl) a les parcel·les fruit 

de processos de reparcel·lació que es destinin de manera efectiva a activitats 

econòmiques estratègiques com tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), 

centres i activitats de saber i coneixement, investigació, recerca i disseny, activitats 

vinícoles compatibles amb l’habitatge o activitats enoturístiques. 

 

21) Sistemes públics. Un altre dels criteris pres en consideració per la redacció de la 

modificació puntual del POUM és la decisió de l’Ajuntament de Vilafranca de portar a 

terme al seu càrrec la urbanització del carrer Comerç, essent la previsió que el 

pressupost per a l’any 2.019 pugui preveure aquesta partida pressupostària. Aquesta 

decisió fa que el marc econòmic de la modificació puntual del POUM sigui 

substancialment diferent al marc amb el que treballava el 2.007 l’equip Jornet – Llop - 

Pastor quan formulen la seva proposta. Aleshores la previsió era que el sector del carrer 

Comerç contribuís a la cobertura i urbanització del ferrocarril, fet que imposava una 

forta càrrega econòmica a assumir en la gestió urbanística i que motivava unes 

edificabilitats i unes alçades de les edificacions que afortunadament ara, en aquest nou 

context no són necessàries i que permet conservar les naus patrimonials, limitar el 

creixement del sostre edificable i obtenir importants dotacions públiques de vialitat, 

espais lliures i equipaments.  
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22) Gestió urbanística. Com ja s’ha exposat l’objectiu principal és desbloquejar la situació de 

provisionalitat de l’àmbit i desenvolupar les previsions fetes pel POUM, atesa la nova 

centralitat aconseguida amb la cobertura i urbanització de la llosa del ferrocarril. Amb 

aquesta finalitat, a la vista del fraccionament de l’estructura de la propietat i de 

l’extensió de l’àmbit, sembla lògic que el desenvolupament de l’àmbit geogràfic objecte 

d’aquesta modificació de POUM es desenvolupi mitjançant la delimitació de quatre 

sectors diferents, un dels quals discontinu. 

Aquests sectors s’hauran de desenvolupar cadascun d’ells amb la tramitació i aprovació 

d’un Pla de millora urbana que defineixi i concreti les previsions fetes per aquesta 

modificació de POUM per a cadascun d’ells. I que a la vegada es concretin a efectes de 

gestió amb un projecte de reparcel·lació i un d’urbanització. 

Els quatre sectors es troben equilibrats pel que fa a l’equilibri entre beneficis i càrregues, 

assignant el sostre edificable a cadascun d’ells en funció de les càrregues urbanístiques a 

les que ha de fer front. 

 

23) Model de barri i ciutat 360º. L’últim dels objectius d’aquesta modificació de POUM és 

redactar un document amb un abast 360º. Quan ens referim a aquest concepte parlem 

d’un document que té la intenció de ser supraurbanístic, i no limitar-se exclusivament a 

donar compliment als estàndards i la legislació aplicable, sinó també a ajudar a millorar l 

situació econòmica i social del barri i de la ciutat per extensió.  

Amb aquesta finalitat per exemple, el document és molt sensible a les demandes veïnals 

de mobilitat al barri amb voreres estretes i seccions de carrer pensades únicament per a 

vehicles pesants, imposant condicions per als futurs projectes d’urbanització que 

transformin no sols els usos privats, sinó que també democratitzin els espais públics. 

També hi ha capítols de la normativa urbanística que pretenen buscar un model de barri 

més eficient i sostenible, millorant la qualitat de l’entorn habitable. 

 

24) Encaix territorial amb el sector Mas Rabassa. En el plànol O.01 Encaix territorial, 

s’estableixen els criteris de relació i continuïtat amb l’entorn més pròxim, tant amb 

l’entorn ja construït com amb el futur desenvolupament del sector de sòl urbanitzable 

anomenat Mas Rabassa. Normativament s’estableix la vinculació temporal del 

desenvolupament urbanístic de Mas Rabassa amb el desenvolupament urbanístic del 

PMU 28 - Torres; així com el reconeixement i la continuïtat dels elements estructurants 

definits en l’àmbit del carrer Comerç dins del sector de Mas Rabassa. En aquest sentit es 

modifica el redactat de l’article 272 de les normes del POUM vigent. 

 

 

1.8.2 Ordenació urbanística 

 

La proposta s’ordena sobre dos eixos ortogonals estructurants de la proposta. D’una banda l’eix 

longitudinal del ferrocarril i el carrer Comerç, i de l’altra, els dits verds, perpendiculars a aquest 

eix que connecten la ciutat construïda amb el sòl no urbanitzable. 
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Font: Imatge extreta dels documents PowerPoint d’explicació de línies estratègiques a al ciutadania 

 

El front del carrer Comerç es recolza sobre un espai lliure de nova creació amb la cobertura del 

ferrocarril. Es tracta d’un espai lliure de més de 25.000 m2 d’extensió entre l’Avda Vilanova, 

l’Avda Barcelona, i els dos front edificats del carrer Comerç i de l’estació i el Camp dels Rolls. 

Com ja s’ha explicat anteriorment aquest espai lliure no s’ha tingut en compte com a càrrega 

urbanística, però la seva proximitat a l’àmbit fa que aquest se’n nodreixi i beneficiï. 

 

Sobre aquest eix, a una de les naus patrimonials amb front al carrer Comerç ,es proposa ubicar-

hi la primera cessió per al sistema d’equipaments. És estratègic per l’Ajuntament l’obtenció 

d’aquesta edificació qualificant 1.126 m2 d’equipament en aquest front que ha de ser el motor 

d’aquesta modificació de POUM, i on l’administració vol posar la primera pedra d’aquesta 

regeneració, en la línia del recollit en l’apartat 7.2 dels annexes. 

 

Perpendicularment a aquest gran eix verd longitudinal del carrer Comerç la modificació de 

POUM s’estructura sobre el que en el POUM del 2.004 Joan Busquets anomenava “dits verds”, 

que no són altres que infraestructura verda amb vocació d’eixos cívics de connexió de la ciutat 

construïda amb el sòl no urbanitzable. 

 

El principal “ dit verd” és l’eix del carrer Doctor Janer que la modificació de POUM qualifica de 

sistema d’espais lliures de manera vinculant. Aquest eix es situa directament alineat amb 

l’estació del ferrocarril (i en un futur tindrà continuïtat al sector Mas Rabassa) i té una vocació 

inequívoca d’eix cívic, urbanitzat peatonalment o com a Rambla, que ha de connectar l’estació, 

l’eix del ferrocarril i per extensió el centre de la ciutat amb el sòl no urbanitzable. 

 

A l’entorn aquest eix cívic o “dit verd” del carrer Doctor Jané és on proposa que es materialitzin 

les principals cessions de sistemes de la modificació de POUM: la Gran Plaça i l’equipament de 

nova creació.  
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La Gran Plaça, és una cessió destinada a espais lliures de 4.392 m2, que s’obtindrà obligatòria i 

gratuïtament amb el desenvolupament del PMU – 28. A la fitxa normativa d’aquest sector es 

descriu les condicions d’emplaçament vinculant d’aquesta cessió en una única peça i en aquest 

emplaçament. Es pretén que sigui com diu el seu nom una plaça de grans dimensions, espai de 

reunió dels veïns del barri, i que es situï acompanyant l’eix cívic del carrer Doctor Janer al que li 

van passant coses des de que neix a l’estació del ferrocarril fins que arriba al sòl no urbanitzable. 

 

Seguint la mateixa lògica, al cor de l’àmbit, amb front a la Gran Plaça i tangencial a l’eix cívic del 

carrer Doctor Jané, hauria de situar-se una cessió per al sistema d’equipaments de 1.988 m2. 

Aquesta localització haurà de situar-se de manera vinculant amb front a la gran plaça. 

 

Per últim la modificació proposa que els projectes d’urbanització dels PMU’s 26 i 29 puguin 

donar tractament diferent de “dit verd” als carrers Mare Ràfols i Bisbe Estalella, reforçant 

aquesta idea d’eixos cívics, plantejada ja pel POUM el 2.004. 

 

 

1.8.3 Instruments de gestió 

 

Per a la gestió i desenvolupament de les previsions que planteja aquesta modificació de POUM, 

es delimiten quatre sectors subjecte a desenvolupament via Pla de millora urbana cadascun 

d’ells. La normativa urbanística d’aquesta modificació de POUM conté una fitxa normativa amb 

els paràmetres d’aplicació a cadascun d’ells, però resumidament són els que es detallen a 

continuació: 

 

25) Pla de millora urbana 26 - Pinord. Es tracta d’un sector que acull actualment les 

instal·lacions i seu social d’una empresa vinícola, i que conté tres naus patrimonials a 

conservar, i dues cessions d’espais lliures que s’ubiquen estratègicament per posar en 

valor aquestes edificacions. L’índex d’edificabilitat brut necessari per a poder fer front a 

les càrregues urbanístiques d’aquest sector és de 1,42 m2st/m2sòl. 

 

26) Pla de millora urbana 27 – Codorniu – Montserrat - Cointreau. Es tracta d’un sector 

físicament discontinu, en el que es relaciona un tram de front al carrer Comerç amb una 

concentració de quatre naus patrimonials a conservar amb una zona amb grans 

edificacions a substituir en desús al front de l’Avda Barcelona (avinguda de més de 38 m 

de secció) on es pot materialitzar l’edificabilitat que compensi el manteniment dels 

edificis patrimonials. L’índex d’edificabilitat brut necessari per a poder fer front a les 

càrregues urbanístiques d’aquest sector és de 1,80 m2st/m2sòl. Amb el 

desenvolupament d’aquest sector s’obtindrà la cessió de l’equipament ubicat a la nau 

patrimonial del carrer Comerç, 29, que ha d’ajudar a activar l’àmbit i la ciutat i atraure 

noves activitats, fet que motiva que sigui prioritari el seu desenvolupament a l’agenda. 

 

27) Pla de millora urbana 28 - Torres. Es tracta del sector més gran de la modificació de 

POUM, que acull actualment la seu social i diverses instal·lacions d’una empresa 
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vitivinícola, que engloba íntegrament l’antic sector PAU8-Vinòpolis. Conté quatre naus 

patrimonials a conservar i la cessió d’espais lliures més gran de la modificació de POUM i 

una important cessió d’equipaments. L’índex d’edificabilitat brut necessari per a poder 

fer front a les càrregues urbanístiques d’aquest sector és de 1,48 m2st/m2sòl. 

 

28) Pla de millora urbana 29 - Trias. Es tracta d’un sector de colmatació dels espais darrere 

les edificacions consolidades del carrer Comerç 9 a 20, i que comprèn una nau 

patrimonial a mantenir. Les cessió d’espais lliures més important d’aquest sector es 

podria materialitzar amb l’obtenció d’una rambla verda adjacent al carrer Sarrriera que 

connectarà el “dit verd” del carrer Bisbe Estalella amb la Gran Plaça. L’índex 

d’edificabilitat brut necessari per a poder fer front a les càrregues urbanístiques 

d’aquest sector és de 1,73 m2st/m2sòl. 

 

 

1.8.4 Condicions d’edificació 

 

La normativa urbanística d’aquesta modificació de POUM recull de manera genèrica paràmetres 

d’edificació aplicables dins l’àmbit geogràfic de la modificació, específics pel front del carrer 

Comerç, i també les fitxes normatives regulen paràmetres específics per a cadascun dels plans 

de millora urbana. 

 

Els criteris en els que es basa la normativa pel que fa a condicions d’edificació són: 

 

29) Gàlib edificatori en planta. El document de modificació de POUM ha fet una 

comprovació de sostre mitjançant l’elaboració del plànol O.05 Comprovació de sostres i 

gàlibs en planta (no vinculant), a partir del qual s’han definit a les fitxes normatives de 

cada PMU: alineacions obligatòries, gàlibs màxims d’ocupació i/o alineacions en planta, 

separacions de relació dels edificis substituïbles amb les naus patrimonials. 

 

30) Gàlib edificatori en alçat. Amb la voluntat d’establir uns gàlibs edificatoris en cas de 

substitució d’edificacions existents s’ha elaborat el plànol O.06 Comprovació de sostres i 

gàlibs en alçat, que no és vinculant però que ha ajudat a modelar i regular les alçades 

màximes de les edificacions i la relació amb les naus patrimonials. Els paràmetres 

vinculants derivats d’aquestes comprovacions s’han traslladat a les fitxes normatives de 

cada PMU. 

 

31) Normativa específica per al front patrimonial del carrer Comerç. Es proposen a la 

normativa alguns criteris per a les intervencions de substitució d’edificacions en el front 

del carrer Comerç. I a més es regula la intervenció d’una Comissió pluridisciplinar que 

vetllarà per la integració d’aquestes edificacions noves amb les naus patrimonials. 

 

32) S’afegeixen criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat en les edificacions i en el disseny de la 

urbanització dels vials i els espais lliures. 
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1.9  Justificació compliment article 99 TRLU 

 

D’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLU, les modificacions d’instruments de 

planejament general que comportin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 

residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han 

d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques 

afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’ inici del procediment 

de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta 

especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació 

d’aquetes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la 

propietat, i si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d’identificació del 

propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del cadastre. 

També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la 

gestió urbanística, i la seva identitat. 

 

A aquests efectes a continuació s’incorpora plànol de l’estructura de la propietat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’apartat 8.1 - Annexes d’aquest document, s’adjunta documentació expedida pel 

Registre de la propietat, el 2.013 (cinc anys anteriors a l’ inici del procediment de 

modificació) i el 2018 (a l’ inici del procediment de la modificació) i quadre resum de 

l’extracció d’aquestes dades. 

 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 

immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el 

qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 
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A l’apartat 1.12 – Agenda d’aquest document s’ha tingut en compte els terminis 

d’execució que demana aquest precepte legal, i per tant l’execució del planejament és 

immediata i el termini per a la redacció del planejament derivat que desenvoluparà 

cadascun dels sectors delimitats és d’un any, termini que es considera proporcionat a la 

magnitud de l’actuació. 

 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la que s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta 

de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació 

econòmica i financera, com a separata. 

A l’apartat 2.- AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

d’aquest document s’ha donat compliment a aquest precepte, fent la comparativa. 

 

 

 

1.10 Quadres de xifres 

 

1) Quadre planejament vigent – PMU C/Comerç 

2) Quadre planejament vigent – PAU 8 – Vinòpolis 

3) Quadre planejament vigent : suma PMU C/Comerç + PAU8 

4) Quadre comparatiu planejament vigent i proposta de modificació 

5) Quadre resum majors cessions per increment edificabilitat 

6) Quadre resum àmbit 

7) Quadre resum dels PMU 

8) Quadres de comprovació de sostres per cadascun dels PMU 

 

 



1) Quadre planejament vigent - PMU C/Comerç

POUM

superfície %

ÀMBIT 65.281          100       

ZONES 36.929          56,57    

SISTEMES TOTAL 28.352          43,43    

ELL actuals 1.063             1,63      

ELL nous 8.743             13,39    

VIALS 18.546          28,41    

EQUIPAMENTS -

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 92.326          100       

ÍNDEX 1,41               

sostre terciari mínim 1/3 30.775          33,33    

sostre residencial màxim 2/3 61.551          66,67    

hpo 12.310          20,00    

hpc 6.155             10,00    *

hll 43.085          70,00    

nº màx d'habitatges 684                

1/90 m2 st

* obligacions legals posteriors que li serien d'aplicació si el PMU previst es desenvolupés a data 

d'avui



2) Quadre planejament vigent - PAU8 - Vinòpolis

POUM

superfície %

ÀMBIT 17.523          100       

ZONES 7.846             44,78    

SISTEMES TOTAL 9.677             55,22    

ELL 4.873             27,81    

VIALS 1.915             10,93    

EQUIPAMENTS 2.889             29,85    

(st equipaments) 7.060            

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 21.621          100       

ÍNDEX 1,23               

sostre terciari 6.486             

sostre residencial 15.135          

hpo 3.027             20,00    

hpc 1.513             10,00    *

hll 10.594          70,00    

nº màx d'habitatges 216                

1/100 m2 st

* obligacions legals posteriors que li serien d'aplicació si el PMU previst es desenvolupés a data 

d'avui



3) Quadre planejament vigent: suma PMU C/Comerç + PAU8

superfície %

ÀMBIT 82.804          100       

ZONES 44.775          54,07    

SISTEMES TOTAL 38.029          45,93    

ELL 14.679          17,73    

VIALS 20.461          24,71    

EQUIPAMENTS 2.889             3,49      

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 113.947        100       

ÍNDEX 1,38               

sostre terciari 37.261          32,70    

sostre residencial 76.686          67,30    

hpo 15.337          20,00    

hpc 7.668             10,00    *

hll 53.679          70,00    

nº màx d'habitatges 900                

1/92 m2 st

 PROPOSTA SUMA 

* obligacions legals posteriors que li serien d'aplicació si el PMU previst es desenvolupés a 

data d'avui



4) Quadre comparatiu planejament vigent i proposta de modificació

superfície % superfície %

ÀMBIT 82.804          100       86.577          100 *1

ZONES 44.775          54,07   46.302          53,48

SISTEMES TOTAL 38.029          45,93   40.275          46,52

ELL 14.679          17,73   18.043          20,84

VIALS 20.461          24,71   19.118          22,08   

EQUIPAMENTS 2.889            3,49      3.114            3,60

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 113.947        100       137.038        100

ÍNDEX 1,38              1,58

sostre terciari 37.261          32,70   45.679          33,33

sostre residencial 76.686          67,30   91.359          66,67

hpo 15.337          20,00   *2 18.272          20,00

hpc 7.668            10,00   9.136            10,00

hll 53.679          70,00   63.951          70,00

nº màx d'habitatges 900                1/92m2 912                1/100m2

*2     Els percentatges són respecte al total del sostre residencial

 PLANEJAMENT VIGENT 

SUMA 

MODIFICACIÓ POUM

 * 1       es compara en aquest quadre l'àmbit subjecte a transformació urbanística excloent els sòls que es classifiquen 

com a sòl urbà consolidat a la modificació de POUM 



5) Quadre resum majors cessions per increment edificabilitat

superfície % superfície % superfície

ÀMBIT 82.804          100       86.577          100

ZONES 44.775          54,07    46.302          53,48

SISTEMES TOTAL 38.029          45,93    40.275          46,52

ELL 14.679          17,73    18.043          20,84 18.034          *1

VIALS 20.461          24,71    19.118          22,08    

EQUIPAMENTS 2.889             3,49      3.114             3,60 QUANTITAT ADEQUADA

increment st m2 increment

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 113.947        100       137.038        100

ÍNDEX 1,38               1,58

sostre terciari 37.261          32,70    45.679          33,33 8.418             420,92              ↑1
sostre residencial 76.686          67,30    91.359          66,67 14.673          2.934,53           ↑2

hpo 15.337          20,00    *2 18.272          20,00 *2

hpc 7.668             10,00    9.136             10,00

hll 53.679          70,00    63.951          70,00

nº màx d'habitatges 900                912                

*1 La modificació de POUM preveu18.043 m2 d'esapis lliures > 18.034m2 necessaris segons l'article 100 TRLU

*2 Els percentatges són respecte al total del sostre residencial

↑1 Majors cessions d'espais lliures per increment sostre terciari 5 m2 / 100 m2 sostre

↑2 Majors cessions d'espais lliures per increment sostre residencial 20 m2 / 100 m2 sostre

 PLANEJAMENT VIGENT 

SUMA increment sistemes art 100TRLU

MODIFICACIÓ POUM



6) Quadre resum de l'àmbit de modificació de POUM

superfície m2 %

ZONES 8.217             9,19            sòl patrimonial

27.383           30,64          sòl lliure

10.702           11,97          verd privat

SISTEMES 19.118           21,39          viari

18.043           20,19          espai lliure

3.114             3,48            equipament

SUMA PMU's 86.577           96,87          

SUC 2.793             3,13            

ÀMBIT MPOUM 89.370           100,00        

SOSTRE RESPECTE ALS SÒLS SUBJECTES A PMU

137.037,70         total índex edificabilitat brut 1,58                   

45.679,23            1/3 índex edificabilitat net 2,96                   

91.358,47            2/3



7) Quadre resum de l'àmbit sujecte a PMU

 sòl total àmbit  sòl lliure  sòl patrimonial 

 sòl en verd 

privat  sòl edificable 

 sòl en 

equipament 

sòl espais 

lliure totals

 espais lliures 

que paga 

Ajuntament 

 espais lliures 

compte 

propietat  viari total 

 viari que paga 

Ajuntament 

 viari a compte 

propietat  sostre TOTAL  sostre lliure 

 sostre lliure 

altells 

 sostre lliure 

patrimonial 

 sostre lliure 

patrimonial 

altells 

 sostre 

equipaments 

PMU 26 12.017 m² 3.218 m² 2.794 m² 1.175 m² 7.187 m² 0 m² 2.105 m² 1.412 m² 693 m² 2.725 m² 253 m² 2.472 m² 17.036 m²st 11.669 m²st 617 m²st 2.794 m²st 1.956 m²st

PMU 27 19.418 m² 6.445 m² 2.151 m² 1.080 m² 9.676 m² 1.126 m² 4.767 m² 2.318 m² 2.449 m² 3.849 m² 514 m² 3.336 m² 35.019 m²st 29.772 m²st 1.590 m²st 2.151 m²st 1.506 m²st 1.914 m²st

PMU 28 42.215 m² 12.303 m² 2.582 m² 7.028 m² 21.913 m² 1.988 m² 8.586 m² 1.299 m² 7.287 m² 9.728 m² 183 m² 9.543 m² 62.635 m²st 57.990 m²st 256 m²st 2.582 m²st 1.807 m²st 7.952 m²st

PMU 29 12.929 m² 5.417 m² 690 m² 1.419 m² 7.526 m² 0 m² 2.585 m² 1.549 m² 1.036 m² 2.818 m² 121 m² 2.695 m² 22.348 m²st 20.933 m²st 242 m²st 690 m²st 483 m²st

86.577 m² 27.383 m² 8.217 m² 10.702 m² 46.302 m² 3.114 m² 18.043 m² 6.578 m² 11.465 m² 19.118 m² 1.071 m² 18.046 m² 137.038 m²st 120.364 m²st 2.705 m²st 8.217 m²st 5.752 m²st 9.866 m²st

sòl aprofitament: 46.302 m² SUMA PMU's 86.577 m² sostre sense altell 128.581    

sostre lliure 137.038    



PMU 26 - Pinord

 subtotals  superfície m² 

 color 

 núm. plantes  sostre   altell 70% 

 st 

patrimonial 

sense altell 

 st 

patrimonial 

altell 70%  TOTAL 

 índex 

edificabilitat 

 espais lliures a 

càrrec de 

l'Ajuntament 

illa 1 1.181              40 1.181      827         

1.343              40 1.343      940         

528                 35 528              

335                 35

358                 35

-                   50

sòl patrimonial 2.524     

sòl lliure -          

espais lliures 1.221     

verd privat -          

illa 2 488                 36          4 1.952            342     

90                   36          1 90                 63       

646                 36          3 1.938            

730                 36          5 3.650            

471                 36          3 1.413            

270                 40          270         189         

864                 50          

593                 35          593              

sòl patrimonial 270        

sòl lliure 2.425     

espais lliures 593        

verd privat 864        

illa 3 285                 36          4 1.140            200     

19                   36          1 19                 13       

489                 36          3 1.467            

291                 35          291              

311                 50          

sòl patrimonial -          

sòl lliure 793        

espais lliures 291        

verd privat 311        

TOTAL PMU 26 11.669         617     2.794      1.956     17.036             1,42 1.412          

ZONES 7.187             SUBTOTAL 59,81 % índex edificabilitat brut 1,42

2.794              sòl patrimonial 23,25 índex edificabilitat net 2,37

3.218              sòl lliure 26,78

1.175              verd privat 9,78

SISTEMES 2.725             viari 22,67

2.105             espais lliures 17,52

-                   equipament 0,00

4.830             SUBTOTAL 40,19

ÀMBIT PMU 26 12.017           

càlcul subtotals

sòl patrimonial color 40

sòl lliure color 36

espais lliures color 35

verd privat color 50

equipament color 37



PMU 27 discontinu - Codorniu - Montserrat - Cointreau

 subtotals  superfície m² color  núm. plantes  sostre  altell 70% 

 st patrimonial 

sense altell 

 st patrimonial 

altell 70%  TOTAL 

 índex 

edificabilitat 

 espai lliure 

Ajuntament 

illa 3 544                 40 544              381              

482                 40 482              337              

71                   36 1                71           50          

90                   36 2                180         

95                   36 2                190         

159                 36 3                477         

733                 36 5                3.665     

186                 50

58                   50

308                 35 308                

sòl patrimonial 1026

sòl lliure 1148

espais lliures 308

verd privat 244

illa 4 1.126              37 1.126           788              

1.125              40 1.125           788              

720                 36 5                3.600     

557                 35

583                 35 583                

sòl patrimonial 1125

sòl lliure 720

equipament + patrimonial1126

espais lliures 1140

verd privat 0

illa 8 169                 36 5 845         118       

78                   36 1 78           55          

191                 36 1 191         

655                 36 5 3.275     

376                 35 376                

275                 35

738                 35

267                 35

sòl patrimonial 0

sòl lliure 1093

espais lliures 1656

verd privat 0

illa 9 1.268              36 8 10.144   888       

1.210              36 5 6.050     

686                 36 1 686         480       

320                 36 1 320         

773                 50

63                   50

310                 35 310                

741                 35 741                

437                 35

175                 35

sòl patrimonial 0

sòl lliure 3484

espais lliures 1663

verd privat 836

TOTAL PMU 27 29.772   1.590    2.151           1.506           35.019         1,80          2.318            

equipament patrimonial: 1.126           788              1.914           

ZONES 9.676             SUBTOTAL 49,83    % índex edificabilitat brut 1,80

2.151              sòl patrimonial 11,08    índex edificabilitat net 3,62

6.445              sòl lliure 33,19    

1.080              verd privat 5,56      

SISTEMES 3.849             viari 19,82    

4.767             espai lliure 24,55    

1.126             equipament 5,80      

9.742             SUBTOTAL 50,17    

ÀMBIT PAU27 19.418           

càlcul subtotals

sòl patrimonial color 40 2151

sòl lliure color 36 6445

espais lliures color 35 4767

verd privat color 50 1080

equipament color 37 1126



PMU 28 - Torres

 subtotals  superfície m²  color 

 núm. 

plantes  resultat  altell 70% 

 st patrimonial 

sense altell 

 st patrimonial 

altell 70%  TOTAL 

 índex 

edificabilitat 

 àmbit antic 

PMU I PAU 

 espai lliure 

Ajuntament 

illa 5 676                 40          676              473              

247                 40          247              173              

275                 36          4           1.100     193       

90                   36          1           90           63         

655                 36          3           1.965     

90                   36          2           180         

91                   36          2           182         

720                 36          5           3.600     

696                 50          

646                 35          646               

343                 35          

sòl patrimonial 923

sòl lliure 1921

equipament 0

espais lliures 989

verd privat 696

illa 6 831                 40          831              582              

828                 40          828              580              

4.392              35          

653                 35          653               

sòl patrimonial 1659

espais lliures 5045

illa 12 1.988              37          4           7.952     

equipament 1988

espais lliures 0

illa 16 1.043              36          5,0        5.215     

1.043              36          5,0        5.215     

999                 50          

sòl lliure 2086

verd privat 999

SUBTOTAL SÒL PROVINENT PMU COMERÇ 17.547   256       2.582           1.807           22.192         0,90          24.577          1.299            

illa 10 1.031              36          4,5        4.640     

1.031              36          5,0        5.155     

1.327              50          

sòl lliure 2062

verd privat 1327

illa 11 1.031              36          5,0        5.155     

1.031              36          5,0        5.155     

470                 35          

816                 35          

1.324              50          

sòl lliure 2062

espais lliures 1286

verd privat 1324

illa 14 1.043              36          4,5        4.694     

1.043              36          5,0        5.215     

1.342              50          

sòl lliure 2086

verd privat 1342

illa 15 1.043              36          5,0        5.215     

1.043              36          5,0        5.215     

1.266              35          

1.340              50          

sòl lliure 2086

espais lliures 1266

verd privat 1340

SUBTOTAL SÒL PROVINENT PAU8 40.443   -         -                -                40.443         2,29          17.638          -

TOTAL PMU 28 57.990   256       2.582           1.807           62.635         1,48          1.299            

7.952     7.952           2,86          

ZONES 21.913           SUBTOTAL 51,91    % índex edificabilitat brut 1,48

2.582              sòl patrimonial 6,12      índex edificabilitat net 2,86

12.303           sòl lliure 29,14    

7.028              verd privat 16,65    

SISTEMES 9.728              viari 23,04    

8.586              espai lliure 20,34    

1.988              equipament 4,71      

20.302           SUBTOTAL 48,09    

ÀMBIT PAU28 42.215           

càlcul subtotals

sòl patrimonial color 40

sòl lliure color 36

espais lliures color 15

verd privat color 50

equipament color 37



PMU 29 - Trias

 subtotals  superfície m²  color 

 núm. 

plantes  resultat  altell 70% 

 st patrimonial 

sense altell 

 st patrimonial 

altell 70%  TOTAL 

 índex 

edificabilitat 

 espai lliure 

Ajuntament 

illa 7 345             36           4           1.380     242       

488             36           4           1.952     

460             36           4           1.840     

1.487          36           5           7.435     

1.419          50           

850             35           

1.286          35           1.286            

sòl patrimonial 0

sòl lliure 2780

equipament 0

espais lliures 2136

verd privat 1419

illa 8 690             40           690              483              

450             36           5           2.250     

118             36           5           590         

194             36           1           194         

186             35           

263             35           263               

sòl patrimonial 690

sòl lliure 762

equipament + patrimonial 0

espais lliures 449

verd privat 0

illa 13 1.139          36           4           4.556     

736             36           1           736         

sòl patrimonial 0

sòl lliure 1875

equipament 0

espais lliures 0

verd privat 0

PMU 29 - Trias 20.933   242       690              483              22.348         1,73          1.549            

ZONES 7.526          SUBTOTAL 58,21    % índex edificabilitat brut 1,73

690             sòl patrimonial 5,34      índex edificabilitat net 2,97

5.417          sòl lliure 41,90    

1.419          verd privat 10,98    

SISTEMES 2.818          viari 21,79    

2.585          espai lliure 19,99    

-               equipament -         

5.403          SUBTOTAL 41,79    

ÀMBIT PAU29 12.929       

càlcul subtotals

sòl patrimonial color 40

sòl lliure color 36

espais lliures color 15

verd privat color 50

equipament color 37
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1.11 Memòria social 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el document de planejament general que es modifica va ser 

publicat el gener de 2.004, i per tant es va redactar a l’empara de les legislacions sectorials 

vigents en aquell moment; per aquest motiu el document que es modifica no contenia entre els 

documents que l’integren la memòria social, ja que no era exigible en aquell moment. 

D’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb el Reglament de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, la memòria social és el document d'avaluació i 

justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d'accés a l'habitatge, i 

ha de fer referència als següents aspectes: 

a) Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el medi 

ambient urbà en què s'insereixen, amb estimació de les necessitats d'habitatge social d'acord 

amb les característiques socioeconòmiques de la població. 

Analitzant els indicadors de població de les estadístiques a Vilafranca, es pot dir que es tracta 

d’una població estable. Fins a la primera dècada dels 2.000 la ciutat estava creixent sobretot per 

la migració d’estrangers, de residents a altres poblacions de la comarca i fins i tot de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Durant la segona dècada dels 2.000 la situació ha canviat , sobretot 

a causa de la crisis econòmica i social, i la població s’ha estancat a l’entorn dels 39 o 40.000 

habitants. La última dada oficial és de 40.479 habitants. 

 



 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ   

 

 

 

Si ens fixem amb el parc d’habitatges, Vilafranca té un total de 19.067 habitatges, dels quals 

únicament un 16,3 % es troba desocupat, segons les últimes dades d’IDESCAT. Les anàlisis de 

dades portades a terme tant per la Diputació de Barcelona com per part de l’Ajuntament, 

conclouen que la gran majoria d’aquests habitatges desocupats es troben a mans de petits 

propietaris (una propietat per persona) que prefereixen reservar-los per a ocupacions temporals 

de familiars o com a reserves a futur per als fills.  

Pel que fa al règim de tinença, un 80,03% són de propietat i únicament un 15,05% són de 

lloguer.1 

                                                           
1
 Font: Règim de tinença dels habitatges. Any 2011. Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
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Habitatges i 

llars

Vilafranca 

del Penedès
Alt Penedès Catalunya

De propietat 12.115 32.090 2.188.657

De lloguer 2.278 5.747 582.701

Altra forma 746 2.622 173.586

Total 15.138 40.459 2.944.944

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011

 

 

En termes econòmics, les dades que consten a l’IDESCAT reflecteixen una economia estable, 

amb uns ingressos per càpita de 20.836€ (o 26.883 euros de renda bruta mitjana segons dades 

de l’Agència Tributària d’Espanya referides a 2016), una taxa d’atur del 10,69% (2.117 persones)2 

i un PIB de 955.000.000 €3. 

                                                           
2
 Atur registrat. Font: Informe sobre el mercat de treball. Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès 

Garraf.  http://iniciativeseconomiques.com/userfiles/2018_Agost%20Vilafranca.pdf 

3
 Ingressos per càpita i PIB. Dades sobre l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Euros. Any 2015. Font: 

Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
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Font: Informe sobre el mercat de treball. Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf. 

 

Tot i l’exposat, a falta d’obtenir dades més concretes que es materialitzaran properament amb la 

diagnosis del nou Pla Local d’Habitatge, en fase inicial de redacció; i tenint en compte les dades 

del Registre de Sol·licitants d’habitatges d’HPO de l’Oficina Local d’Habitatge, podem concloure 

que l’estimació de les necessitats d’habitatge social a Vilafranca manté sostinguda en el temps. 

Amb el desenvolupament de tots els sectors que conformen l’àmbit del Carrer Comerç 

s’obtindran un total de 18.272 m2 de sostre de HPO i 9.136 m2 de sostre de HPC, que suposa la 

previsió d’uns 273 habitatges de preu assequible. 

b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció 
d'habitatges de protecció pública, atenent els objectius d'evitar la concentració excessiva 
d'habitatges d'aquest tipus i d'afavorir la cohesió social, impedint la segregació espacial dels 
ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions per 
destinar-les a aquests tipus d'habitatges. 

 

Actualment a Vilafranca, d’acord amb el que disposa el Reglament de la llei d’urbanisme, 

qualsevol desenvolupament de planejament derivat ha de reservar, per a la construcció 

d'habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre residencial 

de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. 

A més per tractar-se d’un municipi de més de deu mil habitants i capital de comarca, s’ha de 

reservar, per a la construcció d'habitatges objecte d'altres mesures d'estímul de l'habitatge 

assequible, com a mínim el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació, 

tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. 
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La localització geogràfica d’aquests polígons d’actuació urbanística subjectes a pla de millora 

urbana per desenvolupar-se i dels sòls classificats com a sòl urbanitzable a l’entorn del nucli urbà 

consolidat, ja eviten la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus ajudant a impedir la 

segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 

 

Plànol esquema de localització  dels PAU 
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Plànol esquema de localització dels SUD
4
 

 
 
D’altra banda, pel que fa a les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions per destinar-les a 
aquests tipus d'habitatges, cal esmentar que des de fa 25 anys l’Ajuntament de Vilafranca 
disposa d’un Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social, que ha centrat la seva 
acció majoritàriament al barri del Centre, compensant la carència d’habitatge de protecció 
oficial en aquest barri, obtenint habitatges que s’adjudiquen a usuaris de serveis socials. 
 
Per tot l’exposat es pot concloure que la localització de les reserves per a la construcció 
d'habitatges de protecció pública previstes pel POUM ja eviten, per la seva localització 
geogràfica la concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus i afavoreix la cohesió social, 
impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de 
la rehabilitació d'edificacions per destinar-les a aquests tipus d'habitatges. 
 

En quan a l’àmbit de la modificació de POUM que ara es tramita es preveu que cadascun dels 

quatre sectors subjectes a desenvolupament via pla de millora urbana faci efectiva les reserves a 

la construcció d’habitatges de protecció pública dins el mateix sector, fet que torna a evitar la 

concentració excessiva i que reparteix els habitatges d’aquesta tipologia de manera homogènia 

dins l’àmbit de la modificació. 

                                                           
4
 Enllaç al document a la web municipal: http://www.vilafranca.org/doc/doc_45707485_1.pdf 
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c) Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d'acord amb l'article 66.3 del Reglament 
305/2006, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la construcció d'habitatges 
de protecció pública i de les modalitats corresponents, així com del sostre corresponent al sòl 
urbà qualificat amb aquesta destinació. 

 

9) Reserva de sòl per habitatges de protecció oficial > sòl on poder materialitzar el 20% del sostre 

residencial de nova implantació. 

Sostre residencial de nova implantació = 91.359 m2  

El 20% del sostre residencial = 18.272 m2 

10) Reserva de sòl per habitatges objecte d'altres mesures d'estímul de l'habitatge assequible > sòl 

on poder materialitzar el 10% del sostre residencial de nova implantació 

Sostre residencial de nova implantació = 91.359 m2  

El 10% del sostre residencial = 9.136m2 

d) Mecanismes previstos per a l'obtenció del sòl per a la construcció d'habitatge protegit 
promogut a iniciativa pública. 
 

 
D’acord amb el que preveu l’article 43 del TRLU  els propietaris de sòl urbà no consolidat han de 
cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic. A més, com que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que 
incrementa el sostre edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, 
a part de la cessió ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl 
corresponent al 15% de l’ increment de l’aprofitament urbanístic. 
 
En tots els àmbits de planejament derivat provinents del pla d’ordenació urbanística municipal 
que s’han desenvolupat fins a la data l’Ajuntament de Vilafranca, en el marc de la reparcel·lació 
ha sol·licitat sempre que el 10% de cessió de l’aprofitament urbanístic es materialitzés (ponderat 
amb els coeficients d’homogeneïtzació corresponents) en forma de sòl reservat per a habitatges 
de protecció oficial. Per aquest motiu es presumeix que a causa de la gestió urbanística 
l’Ajuntament podrà adquirir gratuïtament sòl reservat per a habitatges de protecció oficial. 
 

En el passat algun d’aquests sòls varen ser objecte de promoció per part de la Societat municipal 

d’habitatge i d’altres varen ser venuts a cooperatives d’habitatge social. 

e) Previsió de les necessitats d'habitatges dotacionals públics, si s'escau, amb indicació dels 
col·lectius als quals s'adrecen, als efectes d'establir les qualificacions i reserves adequades. 
 

 
Actualment l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona de manera directa prop d’un 

centenar d’habitatges adreçats al col·lectius d’usuaris dels Serveis Socials municipals ubicats de 

manera dispersa al llarg del tot el nucli urbà; disposa d’un nou equipament amb 12 allotjaments 
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destinats al col·lectiu de gent gran; i posseeix i gestiona 11 habitatges socials destinats 

específicament a gent gran situats al centre de la Vila. 

Amb aquestes previsions tant al centre com a altres barris, l’Ajuntament entén que dona 

cobertura a les necessitats d’habitatge dels diferents col·lectius de manera global municipi; per 

la qual cosa, s’ha considerat que la previsió d’habitatges dotacionals públics en l’àmbit del carrer 

Comerç situats en sòls de titularitat pública no és tant prioritari com destinar les reserves de sòl 

públic per a sistemes d’equipaments i espais lliures actualment amb més dèficit al barri de Molí 

d’en Rovira.  

f) Previsions temporals per a l' inici i l'acabament de la construcció dels habitatges protegits i 
dels sistemes urbanístics d'habitatge dotacional públic. 
 

Consta a la normativa urbanística d’aquest document el deure que haurà de recollir cadascun 

dels quatre plans de millora urbana de desenvolupament d’adherir-se a les previsions temporals 

que descriu l’article 68.2.h) del Reglament de la Llei d’Urbanisme segons el qual els terminis per 

a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en polígons d'actuació 

urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l'inici de les obres, a comptar des que la 

parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data 

d'atorgament de la llicència d'obres. 

g) Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 
 

En el desplegament de les modalitats del sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació, es 

reconeix el dret de reallotjament a favor de les persones ocupants legals d'habitatges que 

constitueixin llur residència habitual, sempre que compleixin les condicions exigides per la 

legislació protectora i sempre que, en el cas d'ésser persones propietàries, no resultin 

adjudicatàries d'aprofitament urbanístic equivalent a una edificabilitat d'ús residencial superior 

al doble de la superfície màxima establerta per la dita legislació. 

El document d’avaluació econòmica i financera que forma part d’aquest document ha tingut en 

compte aquesta despesa en el marc de l’equilibri de beneficis i càrregues de cadascun dels 

polígons d’actuació – sectors de pla de millora urbana. 

Serà en el marc de la reparcel·lació de cada PMU on es concretarà i materialitzarà aquest dret. 

h) Anàlisi de les necessitats d'equipaments comunitaris d'acord amb les previsions de nous 
habitatges i de l'adequació de l'emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments. 
 

L’àmbit de la modificació de POUM té una mancança d’equipaments públics, ja que es tracta 

d’un sòl urbà consolidat industrial. De fet a les illes compreses entre els carrers Comerç, Doctor 

Fleming, Avinguda Vilanova i la Geltrú, i Avinguda Barcelona, l’únic sistema públic existent és el 
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sistema viari, una trama d’eixample amb una secció promig de 10,00m, i unes voreres que en 

molts casos no arriben ni al 1,00m. 

És cert que alguns sectors residencials adjacents a l’àmbit objecte de modificació pròpiament dit 

desenvolupats des de l’aprovació del POUM han fet les corresponents cessions de sistemes 

d’espais lliures i equipaments comunitaris, però es tracta d’equipaments que queden allunyats 

pròpiament de l’àmbit, per al gaudi dels habitants dels nous habitatges previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquest motiu tant les cessions d’equipaments comunitaris previstes en aquesta modificació 

de POUM, com el deure que s’estableix per a cadascun dels polígons de re urbanitzar els carrers, 

són molt necessaris per a l’àmbit, i per extensió per al barri. 

Les cessions obligatòries i gratuïtes de sistemes previstes en aquesta modificació de POUM es 

materialitzen en: 

11) Sistema d’equipaments  3.114 m2 

12) Sistema d’espais lliures  18.043 m2 

13) Sistema viari   19.118 m2 

En concret pel que fa al sistema d’equipaments, la cessió de sòl es materialitza en dos 

emplaçaments:  

1) la nau ubicada al carrer Comerç, 29. Aquest equipament amb una superfície construïda 

de 1.126 m2 ha de ser el pal de paller de la modificació, ja que l’obtenció d’aquesta nau 

que la modificació de POUM protegeix al front del carrer Comerç, (aparador davant el 

nou parc sobre la llosa del ferrocarril), és l’emplaçament on l’ajuntament té la voluntat 
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de posar la “primera pedra” en la recuperació d’aquest patrimoni i la seva adequació per 

a usos de caràcter públic. 

2) la qualificació de 1.988 m2 de sòl enfront la Gran Plaça, on materialitzar un equipament 

de nova planta amb front a la gran plaça de 4.392 m2 qualificats de sistema d’espais 

lliures, que ha de ser  un punt neuràlgic del barri, lloc de trobada, i espai per al lleure.  

Es considera doncs, que aquestes cessions d’equipaments comunitaris, superiors a les previstes 

en el pla d’ordenació urbanística que es modifica són la quantitat adequada per fer front a les 

necessitats derivades de la implantació de nous habitatges. 

 

1.12 Agenda 

 

D’acord amb l’article 76 del Reglament de la Llei d’urbanisme li correspon a l’agenda del pla 

d’ordenació urbanística municipal i per extensió a les modificacions d’aquest:  

 

a) Establir les previsions temporals d'execució de les determinacions del pla d'ordenació urbanística 

municipal i, concretament, regular els terminis d'inici o de finalització per al desenvolupament 

dels sectors de planejament derivat, determinant la graduació temporal i espacial del seu 

desenvolupament en sòl urbanitzable, d'acord amb el què estableix l'article 65.1.c) d'aquest 

Reglament; i establir les previsions temporals per a l'execució dels sistemes urbanístics no inclosos 

en sectors, l'execució dels polígons d'actuació urbanística en sòl urbà i l'execució de les altres 

actuacions urbanístiques definides pel pla. 

 

b) Establir els terminis per a l'edificació d'acord amb l'article 68.2.h) d'aquest Reglament. 

 

c) Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a la promoció del 

planejament urbanístic derivat, i establir, si escau, una reserva per a la iniciativa pública al llarg 

d'un termini concret, que no pot superar els sis anys. 

 

D’acord amb l’article 65.1.c) del mateix Reglament, es poden establir condicions temporals per a 

la formulació o execució dels plans parcials urbanístics corresponents, vinculades al grau 

d'execució de plans derivats anteriorment aprovats, així com en funció de la dimensió relativa 

del sector respecte al conjunt de sòl urbà i de sòl urbanitzable en curs d'execució del municipi. 

 

I d’acord amb l’article 68.2.h) correspon al pla d’ordenació urbanística municipal, l’establiment 

de terminis per a l'execució dels polígons d'actuació urbanística, incloent llur edificació, i per a 

l'edificació dels terrenys no inclosos en polígons d'actuació urbanística. En tot cas, els terminis 

per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial compresos en polígons d'actuació 

urbanística, no poden ser superiors a 2 anys per a l'inici de les obres, a comptar des que la 

parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data 

d'atorgament de la llicència d'obres. 
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D’altra banda, d’acord amb l’article 99 del TRLU, cal que el document de l’agenda o del 

programa d’actuació del pla, prevegi l’execució immediata del planejament i l’establiment del 

termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de 

l’actuació. 

A la vista del marc normatiu exposat, en aquest document s’opta per: 

 

14) Plantejar una execució immediata del plantejament, establint que l’inici de la redacció 

de cadascun del plans de millora urbana de desenvolupament s’han d’iniciar com a 

màxim abans que hagi transcorregut 1 any des de la publicació al DOGC de l’acord 

d’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual del POUM. 

 

15) Atesa la situació inicial de cadascun dels sectors subjectes a pla de millora urbana 

(preexistències, activitats econòmiques en funcionament, edificacions en desús, etc) 

s’arriba a la conclusió que malgrat s’hagi establert el termini d’inici immediat de manera 

igual per a tots els sectors, és previsible que el desenvolupament i la finalització sigui 

gradual en el temps de la següent forma: 

 

 1r sexenni 2n sexenni 

PMU 26   

PMU 27   

PMU 28   

PMU 29   

 

16) Per a cadascun dels sectors seran d’aplicació els terminis per la construcció dels 

habitatges amb protecció oficial establerts a l’article 68.2.h) del Reglament de la llei 

d’Urbanisme. 
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2.  AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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 MEMÒRIA ECONÒMICA 

 

1. Memòria de l’estudi econòmic. Característiques i justificació de la modificació puntual del 
POUM. 

Vilafranca del Penedès és una ciutat activa, amb un pes important de població jove en comparació 
amb la mitjana  del territori, que aposta per la formació, la cultura i la millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants. La proximitat amb Barcelona li dona un impuls industrial favorable, essent dels 
primers municipis de l’Alt Penedès amb una activació industrial positiva en aquests últims anys.  
 
Destaca el seu paisatge vinícola i una indústria històrica relacionada amb el món del vi. La part més 
urbana d’aquesta indústria es localitza en el carrer Comerç, abocant-s’hi amb façanes d’alt valor 
patrimonial.  
 
Les actuacions d’aquests últims anys han provocat una revalorització del carrer Comerç, molt proper 
a l’estació i convertit amb un nou parc que dona la benvinguda a la ciutat i refugi als seus habitants. A 
tals efectes la presencia de la façana d’aquesta via així com els seus usos presents requereixen una 
nova mirada, que completi els recents canvis i proclami els valors de la vila.  
 
Així doncs, es vol aprofitar aquesta oportunitat única per Vilafranca, per realçar-se com a capital del vi 
i crear un espai de preservació i revitalització del patrimoni immaterial vitivinícola, de convivència i 
enriquiment mutu de comerços, indústria urbana i espai residencial.  
 
 
2. Marc legal d’aplicació. 

2.1. L’estudi econòmic financer i l’informe de sostenibilitat 

En els darrers anys la legislació urbanística catalana ha sofert diferents modificacions importants, 
introduint en temes econòmics, la necessitat de realitzar estudis econòmics que permetin garantir la 
viabilitat de les operacions urbanístiques  i alhora, analitzin les repercussions del nou planejament a 
l’economia de l’administració pública. 

 
El Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació 
(art. 96). Pel que fa a l’estudi econòmic de l’operació, formen part de la documentació del 
planejament l’avaluació econòmica i financera i l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
L’article 59 especifica la necessitat d’incloure a la documentació dels plans generals el següents 
documents de contingut econòmic. Concretament especifica: 
 

Art. 59 1.e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
Art. 59 3.d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació 
del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques 
de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació 
i prestació dels serveis necessaris. 

 
D’altra banda el RLU, detalla la documentació necessària del planejament general i especifica a 
l’article 76.3 les característiques de l’avaluació econòmica financera. 
 

76.3 L’avaluació econòmica  i  financera  del  pla  d’ordenació  urbanística municipal  conté l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per 
a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 
derivades de l’execució del pla. 
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A més, l’article 99 refereix les especificacions que han d’incloure les Modificacions de les figures de 
planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos: 
 

Art. 99.1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 
dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant 
la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca 
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del 
cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la 
gestió urbanística, i la seva identitat. 
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha 
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, 
com a separata. 

 
 
D’altra banda, la llei estatal RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel que se aprova el text refós de la llei del sòl i 
rehabilitació urbana, estableix en l’article 22.5: 
 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios 
incluidos en su ámbito de actuación.1 

 
Així doncs, en aquest document s’han avaluat les càrregues i beneficis generats pel planejament, així com 
el flux d’ingressos i el flux de despeses d’acord a un calendari hipotètic de cinc períodes anuals, que 
s’aplica per a cada un dels sectors per igual. 
 
 
En aquest document hem avaluat les càrregues i beneficis generats pel planejament, així com el flux 
d’ingressos i el flux de despeses d’acord al calendari fixat en el pla d’etapes. D’acord a la legislació 
urbanística vigent, els aspectes econòmics rellevants per l’operació són: 
 

- Cessió obligatòria i gratuïta de tot el sòl reservat per a sistemes urbanístics previst en el sector. 
- Costejar i executar la totalitat de la urbanització de l’àmbit de la Modificació de planejament 

i la seva connexió amb les xarxes de l’entorn. Cal assumir les despeses d’urbanització de vials 
i zones verdes, les indemnitzacions de les activitats, béns i drets incompatibles amb el 
planejament, el cost de tots els projectes tècnics així com totes les despeses de gestió. 

- Cedir a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector i el 15% de 
l’increment de sostre. 

1 La Sentència del TC 143/2017, de 14 de desembre, ha declarat inconstitucionals les lletres a) b) c) d) i e) 
d’aquest article. 
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- La present Modificació de POUM fa una reserva de sòl corresponent al 30% d’habitatges 
protegits. D’aquests habitatges es destina un 20% a habitatges de protecció oficial en règim 
general i un màxim del 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat.  

 

3. Context Econòmic de Vilafranca 

3.1. Context territorial i econòmic 

La comarca de l’Alt Penedès està formada per 27 municipis, els quals constitueixen una superfície de 
592,7 km², el 7,7% de la superfície de la demarcació. Vilafranca del Penedès n’és la capital. Amb 
106.275 habitants, l’Alt Penedès és la tercera comarca menys poblada d’entre les dotze comarques 
barcelonines, tan sols per davant del Moianès i del Berguedà, i hi resideix l’1,9% de la població de la 
demarcació. 
 
L’índex d’envelliment de l’Alt Penedès se situa als 90,2 punts, una diferència notablement inferior al 
conjunt de la demarcació (112 punts). La comarca es posiciona com la tercera menys envellida, tan 
sols per darrere del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons la projecció de població i segons 
l’escenari mitjà elaborat per l’Idescat, l’Alt Penedès és la comarca amb un major augment de població 
previst per al 2026, concretament del 2,2%. 
 
 
Vilafranca del Penedès ha estat tradicionalment una ciutat de caràcter vitivinícola amb una marcada 
vocació emprenedora. Amb el pas del temps, i a causa de la situació geogràfica, Vilafranca ha 
esdevingut un indret idoni per a l'activitat industrial per la proximitat al nus de comunicacions de l'eix 
Barcelona-Tarragona. Les possibilitats que Vilafranca del Penedès ofereix a les empreses són 
il·limitades, per la situació a trenta minuts dels aeroports de Reus i Barcelona i dels ports de Barcelona 
i Tarragona i per la ubicació privilegiada en el futur eix del mediterrani, que connectarà Europa de nord 
a sud. 
 
El context industrial al Penedès es caracteritza a nivell de R+D, per l’existència d’empreses amb 
iniciativa però poca cooperació interempresarial i amb la universitat. El context industrial al Penedès 
es caracteritza  per un nivell d’internacionalització important a nivell d’empreses grans, però menys 
en les petites empreses. 
 
Al Penedès es vol promoure projectes de demostració que serveixin de referent per a un 
desenvolupament turístic sostenible i realcin la diversitat cultural del destí, i incorporar als programes 
d'investigació, formació i educació especialitzada en turisme, la diversitat cultural com a recurs turístic 
essencial.  En aquest context cal tenir en compte que el Penedès es una regió de cultura integral del vi 
comparable, per exemple, a la Toscana o a certes regions franceses i que podrien enfortir l'atractiu 
turístic de la zona. 
 
Des d’una perspectiva estratègica, el Pla Estratègic Penedès de 2015, planteja els següents objectius a 
mig termini: 
 

- Elevar el nivell de qualificació de la població tot retenint el talent i orientar-lo a un major 
benestar de la població. 

- Articular els serveis a les persones en el conjunt del territori per ampliar l’oferta de serveis 
especialitzats de major proximitat i qualitat. 

- Impulsar una major cohesió social impulsant una major igualtat d’oportunitats en els factors 
claus del benestar: treball, educació, habitatge i salut 

- Potenciar la capacitat de la societat civil pel desenvolupament d’activitats culturals que 
reforcin la identitat territorial i la projecció exterior del territori. 

- Potenciar el transport públic com element indispensable per la cohesió del Penedès. 
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Vilafranca es troba en una situació geoestratègica com a centre d'una gran regió vitivinícola i zona de 
desenvolupament sostenible, molt a prop d'una metròpoli com a Barcelona i d'una gran ciutat com a 
Tarragona. És una de les ciutats mitjanes més importants de Catalunya per la situació estratègica, les 
bones comunicacions i perquè és la capital d'una comarca. 
 
En el període de 1950 a 1981 Vilafranca efectua un gran creixement. Rep indústries diverses i el sector 
del vi i del cava es desenvolupa àmpliament. Vilafranca respira avui, vuit segles després de la seva 
fundació, uns aires de noblesa medieval al voltant del barri gòtic. La cultura del vi és present en tot 
tipus de manifestacions: l'arquitectura, la indústria i les activitats culturals. I el comerç és un altre dels 
atractius de Vilafranca (una experiència avalada per més de vuit-cents anys d'activitat comercial). 
 
Un exemple i eix principal per observar com la producció i venda de vi van propiciar noves 
construccions és el carrer del Comerç, un carrer de situació privilegiada sobretot a principis de segle 
XX, ja que és a tocar de l’estació de tren, un transport fonamental per a la venda del vi. A un cantó i un 
altre del carrer es poden apreciar magatzems o construccions similars. 
 
Vilafranca concentra la major part de les indústries auxiliars del vi a l'àmbit català i es  la seu d'una 
sèrie d'institucions i serveis que fan de Vilafranca el centre neuràlgic del vi a escala de Catalunya, com 
per exemple l'Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI). 
 
 
D’altre banda,  hi ha un interès latent a la ciutat d’atreure el fenomen de l’enoturisme i augmentar el 
seu impacte. Es vol potenciar una acció combinada de tots els sectors i agents interessats en 
l’enoturisme, i generar una sèrie d'actuacions dirigides, per exemple, al foment de la qualitat del 
producte, a la promoció comercial de la D.O. Penedès, a l'atracció d'un major flux d'enoturisme, a la 
visibilització de Vilafranca en tot l'àmbit català, a la consolidació de l'oferta formativa i cultural lligada 
al vi, etc. Es vol posar de posar més en relleu l'existència al cor de la ciutat de les institucions 
representatives del món del vi, la millorar l'entorn urbà i de les infraestructures per "visibilitzar" la 
presència del vi i treballar amb els comerciants i restauradors perquè facin el mateix a través de les 
seves activitats regulars.  
 

3.2. Creixement i Mercat de Treball 

L’evolució dels llocs de treball (personal de les empreses de la comarca, hi resideixin o no) continua la 
tendència positiva encetada el 2014 (0,4%) i el 2015 (4,2%), amb un creixement del 3,6% el 2016, 
lleugerament per sota de l’augment de l’any anterior i del conjunt de la demarcació (4%). El fet que el 
creixement es dona de forma més significativa a empreses ja creades, explica el creixement menys 
acusat del nombre d’empreses (1%) respecte als llocs de treball. 
 

 
Taxes de variació interanual dels llocs de treball i empreses (en percentatge) 
Font: Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2017, Cambra de Comerç, extret del programa Hermes en 
base a dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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Variació de l’atur registrat a l’Alt Penedès al 2016 (en percentatge) 
Font: Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2017, Cambra de Comerç.2 (26 Vilafranca del Penedès). 
 
 
Cal tenir en compte també la influència que hi pot exercir el Centre logístic Logis Intermodal del 
Penedès, amb més de 177 hectàrees d’instal·lacions, que s’espera que doti el territori d’una important 
inversió empresarial. 
 
En relació amb la demanda turística, a l’Alt Penedès els turistes creixen el 2016 en un 12,6% (1.549 
turistes més que l’any 2015). Les pernoctacions augmenten un 16,3%, més de 6.000 nits. Els 
allotjaments extrahotelers es consideren com la base de l’oferta d’allotjament a la comarca. 
 
 

3.3. Característiques dels polígons d’activitat econòmica 

 
Polígons industrials de Vilafranca del Penedès i usos. 
Font: Directori d’empreses dels polígons industrials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

2 1 Avinyonet del Penedès/2 Cabanyes (Les)/3 Castellet i La Gornal/4 Castellví de la Marca/5 Font-Rubí/6 Gelida/7 
Granada (La)/8 Mediona/9 Olèrdola/10 Olesa de Bonesvalls/11 Pacs del Penedès/12 Pla del Penedès (El)ç/13 
Pontons/14 Puigdàlber/15 Sant Cugat Sesgarrigues/16 Sant Llorenç d’Hortons/17 Sant Martí Sarroca/18 Sant Pere de 
Riudebitlles/19 Sant Quintí de Mediona/20 Sant Sadurní d’Anoia/21 Santa Fe del Penedès/22 Santa Margarida i Els 
Monjos/23 Subirats/24 Torrelavit/25 Torrelles de Foix/26 Vilafranca del Penedès/27 Vilobí del Penedès. 
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Polígons industrials de Vilafranca del Penedès. 
Font: Directori d’empreses dels polígons industrials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Web: 
polígons.vilafranca.cat 
 
 
Aquestes condicions han fet que, avui dia, Vilafranca del Penedès disposi de nou polígons d'activitat 
empresarial situats en tres àrees industrials diferenciades al nord, est i sud del nucli urbà, que acullen 
una gran diversitat de teixit empresarial i algunes de les empreses multinacionals més reconegudes. 
La proximitat al centre de negocis de Barcelona, la disposició d'una xarxa de comunicacions excel·lents 
i l'existència d'uns costos de sòl molt atractius fan de Vilafranca del Penedès un indret idoni per ubicar-
hi activitats industrials. A més, com a capital del Penedès, Vilafranca disposa de tots els serveis 
necessaris per a la indústria combinats amb una alta qualitat d'espais industrials. 
 
Als principals polígons industrials de Vilafranca del Penedès hi ha ubicades aproximadament unes 160 
empreses. Destaquen com a polígons industrials amb més empreses el PAE de l'Estació de Mercaderies 
i les Fonts i el dels Domenys II. 
 
Com a gran avantatge cal destacar que els polígons industrials de Vilafranca estan agrupats en tres 
grans zones industrials diferenciades molt pròximes a les principals vies d'accés per carretera. Aquest 
fet, juntament amb la existència d'una gran diversitat de teixit empresarial a cada zona fa que les 
empreses ubicades trobin en un radi de proximitat els proveïdors, clients o serveis que necessiten per 
al seu funcionament. 
 
Principalment els polígons industrials de Vilafranca del Penedès disposen d'empreses dedicades al 
sector comercial i de serveis, tot i que en alguns polígons concrets es caracteritzen per acollir més 
activitats purament industrials o del sector logístic. 
 
Paral·lelament, el Pla Director Urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, 
ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Penedès, que es va aprovar 
definitivament el 2012, va definir les infraestructures i les característiques urbanístiques d’un Logis 
Intermodal del Penedès. Aquest centre logístic es situarà entre l’AP-7 i l’eix ferroviari, al costat del 
municipi de Banyeres del Penedès, a uns 15-20 minuts en cotxe de l’àmbit objecte de l’estudi. Aturat 
durant 8 anys, aquest 2018 s’anuncià que el projecte tiraria endavant per fases, desenvolupant-se 
properament un 20% (30-40 hectàrees) per donar resposta a una demanda actual existent. Un 
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indicatiu molt positiu tant de l’empenta econòmica actual del Penedès, com de la possible atracció de 
nova industria al territori.  

 

PDU Pla Director Urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques 
de l’Alt Penedès i el Baix Penedès 
 
3.4. Un entorn que reforça la proposta 

El Pla de Millora Urbana del carrer comerç preveu una reactivació a l’àmbit a través de la convivència 
d’usos residencials, industrials, culturals i comercials amb relació amb la història i tradicions de la vila, 
potenciant especialment l’enologia local.  
 
Hi ha diversos factors en l’entorn proper del sector que poden influir de forma directe en l’èxit 
d’aquesta actuació com són iniciatives d’activitats en turisme sostenible, potenciació de nous models 
productius compatibles amb l’ús residencial, etc.  

3.4.1 Connexions i ciutat 
 
Vilafranca es troba en una situació geoestratègica com a centre d'una gran regió vitivinícola i zona de 
desenvolupament sostenible, molt a prop d'una metròpoli com a Barcelona i d'una gran ciutat com a 
Tarragona i arrelada en el entorn de la Mediterrània. 
 
Destacar la immediatesa del sector a l’estació de Vilafranca i al nou parc que és el carrer Comerç, just 
davant de les façanes principals de l’àmbit. Així mateix el centre històric i comercial de la vila i 
l’Ajuntament es troben a uns 10 minuts caminant de l’àrea. Es tracta doncs d’una situació immillorable 
i amb molt de potencial per a nous establiments i la promoció de la tradició vinícola de la ciutat, així 
com un lloc privilegiat per a nova residència.  
 
A nivell territorial es connecta òptimament amb Barcelona a través de Rodalies. A prop es troben els 
aeroports de Tarragona i Barcelona, i els Ports de Barcelona, Tarragona i Vilanova. Així mateix es troba 
a tocar dels principals eixos viaris catalans. 
 

3.4.2 Indústria 
 
En l’àmbit del Pla de Millora Urbana es vol mantenir una convivència entre indústria urbana i usos 
residencials, potenciant un espai d’innovació i creació relacionat amb el món del vi. A tals efectes és 
molt important el treball que ja actualment està desenvolupant el centre Àgora, des del polígon 
industrial de Domenys II, a l’oest del municipi. Aquest centre és la seu del Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament e Vilafranca i té com a principals línies de treball la creació de nova activitat 
econòmica i la millora de la competitivitat de les empreses del territori.  
 
 
Propers a l’àmbit del Pla de Millora trobem els polígons industrials de l’Est del municipi, aquests 
polígons s’han ampliat recentment, oferint noves superfícies per a nova indústria. La tipologia 
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d’indústria d’aquests espais és actualment molt variada i encarada al sector serveis. Les 
característiques d’aquesta indústria es diferencien de les empreses i serveis que es preveuen al PMU 
en tant que no tenen una línia comuna que reforci el seu pes empresarial en el territori. Així s’entén 
que les empreses d’aquests PAEs no serien competència directa de la nova indústria urbana, però 
podrien complementar-la i reforçar-la.  
 
Aquesta àrea industrial est de la ciutat es comforma pel PAEs de Llevant i Vallmoll conjuntament amb 
el nou polígon de Els Cirerers. 
 

 
Polígons industrials del costat de l’àmbit d’estudi: PAE  Llevant, PAE Vallmoll i Els Cirerers. 
Font: Directori d’empreses dels polígons industrials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Web: 
polígons.vilafranca.cat 
 
Els PAES Llevant i Vallmoll es construïren als anys 1995 i 1967 i  apleguen un total de 24 empreses que 
són principalment del sector serveis per la seva proximitat al nucli de la vila. 
Aquests polígons industrials destaquen per disposar d’una àmplia varietat de serveis. Els Cirerers és 
un polígon industrial de nova creació. Està totalment equipat i degut a la seva recent construcció 
encara disposa de sòl disponible.  
 
El conjunt industrial destaca per la seva proximitat i accessibilitat a les principals vies d’accés com són 
l’autopista AP7, la carretera N-340 i l’autovia C-15. 
 

3.4.3 Turisme  
 
Es veu l’interès d’atreure cap a la ciutat el fenomen de l’enoturisme i augmentar el seu impacte. 
Actualment Vilafranca gaudeix del Certificat de Destinació turística Biosphere, de renom internacional, 
i forma part d’activitats potenciadores de la tradició vinícola com són la Carretera del Vi i la WineWalk 
local (premi a la millor experiència turística en els Guardons del Turisme de Catalunya 2018). 
Agrupant totes aquestes iniciatives trobem l’Oficina de Turisme “km0” que s’ocupa del 
desenvolupament, millora i consolidació de l’oferta de productes turístics. 
 
 

3.4.4 Comerços i mercats 
 
L’oferta comercial que té el municipi en la seva trama urbana és àmplia, profunda i d’un nivell de 
qualitat relativament alt. Compta amb un Centre Comercial Urbà a cel obert, que és el Centre Vila, 
amb un eix particularment dens i atractiu que és el carrer Parellada i la plaça de la Constitució, i a l’altra 
banda del perímetre la rambla de Sant Francesc. Perpendicular a aquests eixos hi trobem l’avinguda 
Barcelona i l’avinguda Tarragona, també amb molt de comerç, que amplien en certa manera el nucli 
comercial central. Es tracta d’un comerç amb alta continuïtat en els principals eixos comercials, 
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diversificat i d’una elevada capacitat d’atracció, no només al propi municipi sinó al conjunt de la 
comarca.  
 
A part de la varietat de comerços, hi ha dos mercats municipals a Vilafranca que ofereixen diversitat 
de productes de qualitat, frescos i de temporada i que aposten per la modernitat i l'adaptació a les 
necessitats reals dels consumidors.  
 
En el Pla estratègic Penedès 2015 es proposa com a millora del territori: “L’estratègia del “Km Zero” o 
de proximitat: més qualitat, major eficiència, més autosuficiència, generadora d’activitat econòmica i 
de nous llocs de treball i més ecològica.. En l’entorn socioeconòmic que estem vivint cal trobar nous 
espais d’activitat econòmica, que siguin dinàmics, més eficients i alhora serveixin per generar nous 
llocs de treball i promoure l’economia productiva. En aquest marc l’estratègia del “km 0” obre noves 
oportunitats, nous mercats, genera nous llocs de treball i promou l’economia de baix consum de 
carboni.” Estratègia compatible i introduïda en el Pla de Millora Urbana que es proposa en la present 
modificació del planejament.  
 

3.4.5 Una nova cultura del territori 
 
El mes d’octubre de 2006, es va presentar a la seu de l’Institut d’estudis Catalans el “Manifest per a 
una nova cultura del territori”. Cal assumir com a pròpies les propostes i reflexions que es formulen 
en el “Manifests per a una nova cultura del territori” i cal incorporar com a eixos vertebradors del Pla 
els principis, dels criteris i de les prioritats següents: 
- El territori és un bé no renovable, essencial i limitat. 
- El territori és una realitat complexa i fràgil. 
- El territori conté valors ecològics, culturals i patrimonials que no es poden reduir al preu del sòl. 
- Un territori ben gestionat constitueix un actiu econòmic de primer ordre. 
 
L’espai agrícola del Penedès , majoritàriament vinya, és un actiu de primer ordre. Cal apostar per la 
preservació, ordenació, desenvolupament i gestió dels espais agrícoles penedesencs incorporant el 
concepte de km 0 o d’espai agrícola de proximitat. 
 
Les àrees urbanes de Barcelona i Tarragona, obren moltes oportunitats per a poder comercialitzar els 
productes agrícoles i agroalimentaris de qualitat que el Penedès avui ja té i els que en un futur pot 
elaborar i alhora també serveix per acostar el paisatge i l’activitat agrícola penedesenca a més de 
3.000.000 de persones que poden venir a gaudir d’aquest gran espai agrícola ,especialment 
vitivinícola, format per un mosaic de paisatges rics i diversos que el constitueixen. 
Entendre la importància estratègica, econòmica, productiva, ecològica, ambiental, cultural i social de 
l’agricultura al Penedès és fonamental per a poder garantir-ne la seva continuïtat i alhora poder 
resoldre bé el seu encaix a cavall de les regions metropolitanes de Barcelona i Tarragona. 
 

3.4.6 Especialització Vinícola 
 
A pocs minuts de l’àmbit trobem des de l’escola especialitzada en el món del vi WINEBS, el VINSEUM 
o Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i el centre de Documentació del mateix museu, així mateix 
dins les edificacions a conservar del mateix Pla de Millora Urbana trobem les Bodegues Pinord, 
actualment visitables.  
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The Wine Business School (WineBS) neix amb la finalitat de contribuir a la competitivitat global del 
sector vitivinícola mitjançant una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i 
innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits vinculats al sector, que permeti a les 
empreses, organitzacions i professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i progressiva en la 
consecució dels seus reptes, amb visió de futur i vocació internacional.  
Té com a objectius: 
- Ser un centre de referència internacional en la formació de gestió d'empreses vitivinícoles. 
- Ser un actor clau en el desenvolupament de capacitats que facilitin la internacionalització de 

les empreses del sector. 
- Access a benchmarking internacionals, casos d'èxit, nous models de negoci, coneixement de 

les noves tendències i el desenvolupament dels mercats. 
- Transferència del coneixement i professionalització del sector. 
- Desenvolupament d'una oferta formativa contínua, actualitzada i ajustada a les necessitats i 

prioritats del sector. 
- Optimització i millora de la rendibilitat de la inversió del sector vitivinícola en formac 
 
El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya o VINSEUM, emplaçat a Vilafranca, organitza vàries 
activitats, entre les que destaquen el Most: Festival Internacional del Cinema del Vi i el Cava, i activitats 
formatives de la tradició del vi per a les escoles. Alhora en forma part el Centre de Documentació CDV, 
amb una col·lecció amb informació entorn les cultures de la vinya i el vi i Vilafranca i el Penedès que 
s’ha anat reunint des del 1935.   
 
 

4. Estat actual de l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM 

El sòl de l’àmbit està ocupat en gran part per edificacions relacionades amb la indústria del vi o el licor, 
moltes d’elles ja en desús o amb un ús que té molt poc impacte en l’entorn urbà. Els principals 
propietaris d’indústria són l’empresa Pinord i Torres, encara amb grans instal·lacions presents a l’àmbit 
d’actuació.  
 
Del total d’edificacions del sector es conservaran aquelles que la modificació classifica amb un valor 
patrimonial. Caldrà conservar i rehabilitat aquestes edificacions per a dotar-les d’un ús principalment 
terciari. 
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4.1. Preexistències a conservar dins l’àmbit actual 

 
 
La façana del Carrer Comerç és un dels elements de més importants del pla de Millora Urbana, i el 
major pol d’atracció d’aquesta zona. Per aquests motius moltes de les edificacions que s’evoquen a 
aquesta façana caldrà que siguin conservades, mantenint la petja històrica de la indústria de Vilafranca 
en el nou conjunt urbà. Presentem una relació de les preexistències que es conserven amb aquesta 
nova modificació del POUM (color rosat a les imatges de la dreta, imatges corresponents al 
planejament proposat). 

 
PREEXISTÈNCIES ILLA 15762 
Codi:   15762.05 i 15762.02 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
05: J.Benach, J.Virgili i J. M. Virgili.  
02: Bodegas Pinord SA 

Superfícies:  
05: 1.289 m² 
02: 1.745 m² 

Ús:  
05: Serveis 
02: Indústria 
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PREEXISTÈNCIES ILLA 15774 
Codi:   15774.01 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
01: Tetas Marrugat SL 

Superfícies:  
01: 269 m² 

Ús:  
01: Indústria 

  
      

PREEXISTÈNCIES ILLA 16787 
Codi:   16787.01 i 16787.02 (de dalt a baix). 
Propietat:    
01: M.Montserrat i M.T. Montserrat  
02: G. Alberti i C. Rovira  

Superfícies:  
01: 556 m² 
02: 479 m² 

Ús:  
01: Comerç detall 
02: Sense ús 

  
 

PREEXISTÈNCIES ILLA 16780 
Codi:   16780.03 i 16780.01 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
 
03: D.Jové, M.Montserrat i M.T. Montserrat 
01: Codorniu, S.A. 

Superfícies 
que es conserven:  
03: 1.125 m² 
01: 1.125 m² 

Ús: 
 
03: Sense ús 
01: Sense ús 
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PREEXISTÈNCIES ILLA 16795 
Codi:   16795.03 i 16795.06 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
03: Miguel Torres, S.A. 
06: Petits propietaris 

Superfícies:  
03: 4.944 m² 
06: 235 m² 

Ús:  
03: Indústria 
06: Serveis 

 
 

 

 
PREEXISTÈNCIES ILLA 17798 
Codi:   17798.01 i 17798.02 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
01: Miguel Torres, S.A. 
02: Miguel Torres, S.A. 

Superfícies:  
01: 827 m² 
02: 828 m² 

Ús:  
01: Indústria 
02: Indústria 

 
  

  
PREEXISTÈNCIES ILLA 18810 
Codi:   18810.08, 18810.07 (d’esquerra a dreta). 
Propietat:    
08: Active Controla Arma, SL 
07: Active Controla Arma, SL 

Superfícies:  
08: 276 m² 
07: 542 m² 

Úss:  
08: Sense Ús 
07: Sense Ús 
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4.2. Preexistències significatives de l’àmbit 

Adjuntem en aquest apartat les preexistències de l’àmbit que considerem són més significatives per 
l’estudi d’avaluació econòmica.  
 
Sector 27 

 
 
Com a preexistències significatives trobem al sector 27 les edificacions buides d’antigues naus 
comercials i industrials. Estan actualment en desús. 

Sector 28 

 
 
Com a preexistències significatives trobem al sector 28 construccions i instal·lacions relacionades amb 
l’ús que s’ha donat al llarg del temps a les propietats industrials de l’empresa Miguel Torres SA. 
L’empresa manté la propietat del sector, la seu social i oficines i usos representatius a més d’activitat 
industrial. L’activitat de destil·lació del brandy té problemes de compatibilitat amb l’ús residencial. En 
aquest sentit l’empresa té la voluntat de consolidar en el sector els usos representatius (seu social, 
oficines, museu, enoturisme) i traslladar l’activitat industrial actual. 
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Sector 29 
 

 
 
Com a preexistència significativa trobem al sector 29 una construcció industrial d’altura considerable 
(antics sils d’una empresa de pinsos) actualment en desús. 
 
 

4.3. Estructura de la propietat de l’àmbit actual de la Modificació del POUM 

Ens trobem en un sector molt variat en quant a propietats, trobem des dels propietaris de les 
instal·lacions industrials actuals, a petits propietaris, a petites empreses... 
 
Els sectors de planejament s’han definit tenint en consideració l’estructura bàsica de la propietat. 
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Propietats de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del carrer Comerç. 
 Font: Modificació puntual del POUm per al Pla de Millora Urbana del carrer Comerç, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Anotar que actualment el règim de tinença predominant a l’àmbit és el de propietat, havent-hi 
puntualment algun edifici terciari o residencial en règim de lloguer. 
 

5. Modificació puntual del POUM del Carrer Comerç 

En aquest context socioeconòmic s’emplaça la voluntat de desenvolupar els plans de millora urbana 
que conformen aquesta modificació del POUM de Vilafranca.  
 
L’àmbit objecte de la modificació es localitza al sud-est del municipi, tocant l’antic traçat de la línia de 
tren, convertit actualment amb un parc urbà.  
 
És tracta d’un àmbit tradicionalment industrial, amb algunes façanes industrials emblemàtiques al 
carrer comerç. Actualment hi predomina el teixit industrial i terciari, tot i que moltes de les indústries 
han traslladat les plantes operatives a polígons industrials exteriors al nucli urbà. Trobem també al 
sector habitatges unifamiliars i plurifamiliars, comerços i oficines en menor mesura.  
 

5.1. Antecedents urbanístics 

El pla d’ordenació urbanística de Vilafranca del Penedès (en endavant POUM) va ser aprovat 
definitivament l’11 de juny de 2.003 i publicat al DOGC el 26 de gener de 2.004. 
 
En aquest pla es delimita: 
- Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç: Sòl urbà no consolidat subjecte a un PMU. 
- Pla de Millora Urbana Vinopolis: Polígon d’Actuació Urbanística número 8. 
 
Per a desenvolupar el PMU delimitat al POUM de 2003 per al carrer comerç, l’Ajuntament encarrega 
a l’estudi d’arquitectes Jornet- Llop- Pastor la redacció d’un document urbanístic per estudiar el 
desenvolupament d’aquest sector. Les característiques d’aquest treball son: 
 
- Suma el PMU Carrer Comerç i el PAU 8 anomenats anteriorment. 
- Modifica substancialment l’àmbit per la suma dels dos sectors i proposa modificar els 

paràmetres previstos al POUM.  
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A tals efectes es tramita com una Modificació del POUM. Culminant en una aprovació inicial pel ple de 
l’Ajuntament el 23 de gener de 2007. 
 
Realitzada l’aprovació inicial al Ple s’obre el període d’informació al públic i es sol·liciten informes 
sectorials. Analitzades les al·legacions s’aprova per Ple del 27 de novembre de 2007 una proposta de 
reformulació general de l’ordenació urbanística de l’àmbit. La proposta acaba per no prosperar per 
manca de consens polític mínim necessari. 
 
Per tant, actualment han passat quinze anys de l’entrada en vigor del POUM i la zona del carrer Comerç 
no disposa de planejament urbanístic definit. Aquest fet fa impossible legalment la concessió de 
llicències d’obra nova, gran rehabilitació i canvi d’ús, limitant-se el desenvolupaments únicament als 
que admet la llei d’urbanisme com a obres i usos provisionals del sòl.  
 

5.2. Situació urbanística actual de l’àmbit de MP POUM 

 
Planejament vigent:  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Aprovat al 2003. 
 
L’àmbit de la Modificació de planejament proposada inclou les següents delimitacions de sòl urbà no 
consolidat: 
  

• Sector Comerç:       Pla de Millora Urbana 
• Polígon d’actuació urbanística 8 (Vinòpolis):  Pla de Millora Urbana  

 
Així doncs, l’àmbit actual delimitat amb la present modificació puntual del POUM de Vilafranca, 
engloba els sols urbans no consolidats del Sector Comerç i PAU 8 que delimita el planejament vigent i 
que s’havien de desenvolupar ambdós a través de plans de millora urbana. 
 
 

 

 
 
Planejament urbanístic derivat definit en el planejament vigent. 
Font: Revisió del POUM de Vilafranca del Penedès aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de l’11 de juny de 2003. 
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5.2.1 Paràmetres urbanístics actuals al Sector Comerç i al PAU 8 
 

 
  

5.3. La modificació puntual del POUM de Vilafranca al Carrer Comerç 

El sector Comerç es localitza al sud-est del municipi. S’inicia aquesta tramitació com a modificació 
puntual del POUM i no com a Pla de Millora Urbana, atès que es modifica substancialment l’àmbit per 
la suma dels dos sectors subjectes als plans de millora urbana, i perquè es proposa modificar els 
paràmetres previstos al POUM. 
 

5.3.1 Paràmetres urbanístics proposats a la modificació puntual del POUM i comparació amb els 
paràmetres normatius actuals. 

 

   

superfície % superfície % superfície %
ÀMBIT 65.281 m² 100 % 17.523 m² 100 % 82.804 m² 100 %

ZONES 36.929 m² 56,57 % 9.064 m² 51,73 % 44.775 m² 54,07 %

SISTEMES TOTAL 28.352 m² 43,43 % 8.459 m² 48,27 % 38.029 m² 45,93 %
ESPAIS LLIURES 9.806 m² 15,02 % 4.873 m² 27,81 % 14.679 m² 17,73 %
VIALS 18.546 m² 28,41 % 697 m² 3,98 % 20.461 m² 24,71 %
EQUIPAMENTS 0 m² 0,00 % 2.889 m² 16,49 % 2.889 m² 3,49 %

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 92.326 m² 100 % 21.621 m² 100 % 113.947 m² 100 %
ÍNDEX 1,41                  1,23                  1,38               

sostre terciari 30.775 m² 33,33 % 6.486 m² 30,00 % 37.262 m² 32,70 %
sostre res idencia l 61.551 m² 66,67 % 15.135 m² 70,00 % 76.685 m² 67,30 %

hpo 12.310 m² 20,00 % 3.027 m² 20,00 % 15.337 m² 20,00 %
hpc 0 m² 0,00 % 0 m² 0,00 % 7.669 m² 10,00 %
hl l 43.085 m² 70,00 % 10.594 m² 70,00 % 53.680 m² 70,00 %

nº màx d'habitatges 684                    216                    900                
1/92 m2 st

41.827 m² 64% 16.826 m² 96% 58.653 m² 71%

 PAU 8  Sector C/ Comerç 

SÒL APORTAT

 PLANEJAMENT VIGENT 
SUMA 

superfície % superfície % superfície
ÀMBIT 82.804 m² 100 % Àmbit MP POUM 89.370 m² 100 %

Plans Millora Urbana 86.577 m² 96,87 %
Sòl Urbà Consolidat 2.793 m² 3,13 %

ZONES 44.775 m² 54,07 % 46.302 m² 53,48 %

SISTEMES TOTAL 38.029 m² 45,93 % 40.275 m² 46,52 %
ESPAIS LLIURES 14.679 m² 17,73 % 18.043 m² 20,84 % 18.034,55 m² 8,46 m² ↑ 0,05%
VIALS 20.461 m² 24,71 % 19.118 m² 22,08 %
EQUIPAMENTS 2.889 m² 3,49 % 3.114 m² 3,60 %

SOSTRE EDIFICABLE MÀXIM 113.947 m² 100 % 137.038 m² 100 %
ÍNDEX 1,38               1,58

sostre terciari 37.262 m² 32,70 % 45.679 m² 33,33 % 8.417,70 m² 420,89 m² ↑ 5%
sostre res idencia l 76.685 m² 67,30 % 91.359 m² 66,67 % 14.673,30 m² 2.934,66 m² ↑ 20%

hpo 15.337 m² 20,00 % 18.272 m² 20 %
hpc 7.669 m² 10,00 % 9.136 m² 10 %
hl l 53.680 m² 70,00 % 63.951 m² 70 %

900                
1/92 m2 st

ELL increment = Espais Lliures Planejament 
Vigent + 5% increment terciari + 20% 
increment residencial

 nº màx 
d'habitatges 

 PLANEJAMENT VIGENT 
SUMA 

MODIFICACIÓ POUM Increment  de sistemes                        
(art. 100 TRLU)
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Relació de l’àmbit de la Modificació puntual del POUM objecte d’aquest estudi, amb els àmbits 
normatius vigents (PMU Comerç i PAU 8). 
Font: Modificació puntual del POUM per al Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 
 
 
La modificació proposada és la suma del Sector Comerç i el PAU 8 amb petits ajustos per garantir el 
bon funcionament general de l’àmbit i l’encaix amb la resta de ciutat.  
 
S’amplien: 

6.260 m² de vial. Necessaris per garantir la correcta comunicació amb l’entorn del nou teixit) 
427 m² de sòl urbà. En relació amb una correcció de l’àmbit per ajustar-lo al parcel·lari 
existent.  

 
Es redueixen: 

167 m²  del planejament vigent. En motiu d’ajustos de superfície del POUM. 
 
 
 
 
Àmbit vigent (Sector Comerç + PAU 8):  82.804 m² 
Àmbit MP POUM:     89.370 m² 
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5.3.2 Instruments de gestió urbanística de l’àmbit de la MP POUM 
 
L’àmbit de la Modificació Puntual del POUM es dividirà en 4 sectors urbanístics que s’hauran de 
desenvolupar mitjançant Plans de Millora Urbana, i un àmbit de Sòl Urbà Consolidat que es manté. 
 

 

Sectors de l’àmbit: PMU26-27-28-29 i Sòl Urbà Consolidat. 
Font: Modificació puntual del POUM per al Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 
 
 
 
Àmbit MP POUM:   89.370 m² 100 % 
 Àmbit SUC:    2.793 m²      3 % 
 Àmbit PMUs:  86.577 m²    97 % 
 
L’actuació urbanística i per tant l’estudi de viabilitat econòmica, es centrarà en els 86.577 m² 
corresponents a l’àmbit dels sectors subjectes a Pla de Millora Urbana. 
 
 
 
4 sectors de gestió urbanística: 
 
En el present informe econòmic es busca comprovar la viabilitat independent de cadascun d’aquests 
4 sectors des d’una visió conjunta de l’àmbit. 
 
Els paràmetres de sòl dels quatre sectors són: 
 
 

 
 

 sòl total àmbit  sòl lliure  sòl patrimonial 
 sòl en verd 

privat 
 sòl 

edificable 
 sòl en 

equipament 
sòl espais 

lliure totals  viari total 

PAU 26 12.017 m² 3.218 m² 2.794 m² 1.175 m² 7.187 m² 0 m² 2.105 m² 2.725 m²
PAU 27 19.418 m² 6.445 m² 2.151 m² 1.080 m² 9.676 m² 1.126 m² 4.767 m² 3.849 m²
PAU 28 42.215 m² 12.303 m² 2.582 m² 7.028 m² 21.913 m² 1.988 m² 8.586 m² 9.728 m²
PAU 29 12.929 m² 5.417 m² 690 m² 1.419 m² 7.526 m² 0 m² 2.585 m² 2.818 m²

86.577 m² 27.383 m² 8.217 m² 10.702 m² 46.302 m² 3.114 m² 18.043 m² 19.118 m²

24 



Estudi econòmic-financer de la modificació puntual del POUM de Vilafranca del Penedès   
 

 
 
Els paràmetres de sostre dels quatre sectors són: 
 

 
 
    Sòl    Sostre 
Àmbit PMUs:    86.577 m²   137.038 m²st 
 PAU 26:   12.017 m²   17.036 m²st      
 PAU 27:   19.418 m²   35.019 m²st     
 PAU 28:   42.215 m²   62.635 m²st 
 PAU 29:   12.929 m²   22.348 m²st 
 
 
 
 

5.3.3 Qualificació del sòl a  l’àmbit del MP POUM 
 
A l’àmbit objecte de la modificació del planejament històricament hi ha predominat l’ús secundari 
industrial, actualment amb una imatge obsoleta. El nou planejament proposa superar la imatge de 
zona obsoleta amb  usos mixtes on es barreja l’ús industrial en gran i petit format, el terciari comercial 
i d’oficines, i l’ús residencial. Hi ha una convivència positiva entre els diferents usos.  
 
Amb la present modificació de planejament es busca potenciar aquesta mixtura d’usos creant un espai 
de terciaris i petita indústria urbana que convisqui amb el teixit residencial. Així es conservaran algunes 
de les naus d’interès històric o arquitectònic de l’àmbit, especialment les que donen al carrer Comerç, 
posant-les en valor i aportant un punt identificatiu i icònic al nou desenvolupament. 
 
Aquestes naus conservades rebran la consideració de sòl patrimonial a efectes dels càlculs econòmics, 
i es tradueixen majoritàriament en la normativa urbanística proposada, en espais de doble altura amb 
altell que s’aboquen al nou espai públic del carrer Comerç. 
 
Pel que fa a les zones es defineix la zona residencial, terciària-industria urbana, així com el sòl 
patrimonial de les naus a conservar. 
 
En relació als sistemes, configuren l’àmbit tot un seguit de zones verdes i viari. Part dels quals van a 
càrrec de l’Ajuntament en tant que queden íntimament relacionats amb el projecte d’urbanització del 
Carrer Comerç. Finalment, completaran el nou teixit urbà dos equipaments. Un equipament localitzat 
a l’interior d’una de les naus industrials més icòniques de l’àmbit, i un altre equipament de nova planta 
relacionat amb un espai públic generós que articularà el projecte.  
 
 
 
 

 sostre lliure 
 sostre lliure 

altells 
 sostre lliure 
patrimonial 

 sostre lliure 
patrimonial 

altells 
 sostre 

equipaments  sostre TOTAL 

PAU 26 11.669 m²st 617 m²st 2.794 m²st 1.956 m²st 17.036 m²st
PAU 27 29.772 m²st 1.590 m²st 2.151 m²st 1.506 m²st 1.914 m²st 35.019 m²st
PAU 28 57.990 m²st 256 m²st 2.582 m²st 1.807 m²st 7.952 m²st 62.635 m²st
PAU 29 20.933 m²st 242 m²st 690 m²st 483 m²st 22.348 m²st

120.364 m²st 2.705 m²st 8.217 m²st 5.752 m²st 9.866 m²st 137.038 m²st
sostre sense altell 128.581    

sostre lliure 137.038    
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Qualificació del sòl urbà. 
Font: Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

  

26 



Estudi econòmic-financer de la modificació puntual del POUM de Vilafranca del Penedès   
 

 

 ESTUDI DE MERCAT I DETERMINACIÓ DELS VALORS DE SÒL 

La proposta de planejament objecte d’aquest estudi, presenta un teixit mixt on poden conviure tant 
activitats terciàries i de industria urbana amb edificis residencials. Es plantegen unes activitats estil 
taller-obrador que puguin incorporar també àrees de venda al públic. L’objectiu és crear una zona 
dinàmica on conviuen tot tipus d’activitats compatibles amb els usos residencials. 
 
El present estudi de viabilitat s’ha plantejat considerant una promoció immobiliària de parcel·les 
urbanitzades residencials, comercials i d’indústria urbana. A tals efectes, l’objectiu de l’Estudi de 
Mercat és obtenir les eines per poder establir el valor d’aquest nou sòl del municipi.  
 
La falta de sòl residencial, residencial i industrial urbà a la zona amb unes característiques similars a 
les resultants del nou planejament urbanístic objecte d’aquest pla, ens porta a analitzar el mercat de 
venta del municipi, per obtenir els valors del sòl a través del mètode residual estàtic. 
 

6. Estudi del mercat residencial de Vilafranca 

6.1. Competència interna al municipi 

 

Sòl urbanitzable del municipi. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió del POUM de Vilafranca del Penedès aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de l’11 de juny de 2003. 
 
 

 

RESIDENCIAL sup. ( Ha) E bruta sostre màx NÚ.HBTGES ESTAT PLANEJAMENT / GESTIÓ
PP1 LA GIRADA 2 22,58 0,54 120.924 1.059 EXECUTAT I CONSOLIDAT
PP3 MELIÓ RESIDENCIAL 5,04 0,56 28.206 EXECUTAT 50%
PP4 MOLÍ D'EN ROVIRA 10,72 0,71 76.549 EXECUTAT 50%
PP5 CIUTAT JARDÍ SANT JULIÀ 17,92 0,22 40.053 EXECUTAT I CONSOLIDAT
SUD 5 LES BASSETES  ARE 17,33 0,65 112.346 1.124 ARE aprovat planejament

SUD1 CAMÍ I CARRETERA DE MOJA (MIXT) 13,53 0,45 60.869 270 pendent
SUD 3 MAS RABASSA 20,14 0,65 130.911 604 pendent
SUD 4 LA PELEGRINA 14,78 0,65 96.066 812 Pla Parcial aprovat i reparcel.lació en tràmit
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A Vilafranca el PDU de les Àrees residencials estratègiques (ARE), preveia construir 2 sectors de sòl 
urbanitzable ubicats al nord de la ciutat: Les Bassetes  (1.124 habitatges)i La Pelegrina. 
 
El fet d’esclatar la crisi de l’any 2007, es va abandonar la idea de construir la Pelegrina. A final de febrer 
de 2009, en un ple de l’Ajuntament, es va presentar una moció per tal que l’Ajuntament rebutgés el 
projecte d’ARE de les Bassetes. Es va aprovar una esmena presentada, en la qual es considerava 
prioritari saber quina era la necessitat de pisos socials del municipi en el moment de crisi corrent, i es 
demanava que la Generalitat suspengués la tramitació de l’ARE fins que l’Ajuntament aprovés l’Agenda 
urbanística del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i el Pla local de l’habitatge, i que l’ARE 
s’ajustés a aquests instruments. 
 

  
Proposta de projecte per a l’ARE Les Bassetes, de SVC Arquitectura 
Font: http://www.svcarquitectura.com/ 
 

ARE LES BASSETES 
Règim del sòl original: SUD 
Superfície: 17Ha 
Habitatges: 1123 
%Protegit: 50% 
 

 

 
 

6.2. Capacitat d’absorció residencial del municipi 

A partir de l’evolució de la construcció d’habitatges, podem realitzar una aproximació a la capacitat 
d’absorció anual de la demanda. A la gràfica adjunta s’ha analitzat l’evolució del nombre d’habitatges 
de  Vilafranca del Penedès i dels municipis de l’entorn.  
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Gràfica i taula comparativa del nombre d’habitatges acabats a Vilafranca i la comarca. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del departament d’Habitatge de la Generalitat. 
 
Analitzant les dades d’habitatges acabats, podem observar que s’han produït variacions, de manera 
bastant similar als municipis de l’entorn. En el període 1990 – 2000 el nombre d’habitatges iniciats a 
Vilafranca era de l’ordre de 300 habitatges, mentre que en el període següent oscil.la parteix de 400- 
500  i arriba a un màxim de 781 habitatges anuals. A partir de l’any 2007, el nombre decreix 
notablement sobre tot a partir de l’any 2011, amb una aturada quasi total per l’acusada crisi 
econòmica. 
 
A efectes de càlcul de l’estudi de viabilitat econòmica considerem que en situació normal la absorció 
del municipi pot ser de l’ordre de 350 habitatges anuals, i de 600 habitatges a l’àmbit d’influència. Atès 
que l’àmbit  de la present MPGM preveu un total de l’ordre de 900 habitatges, i tenint en compte la 
resta d’oferta del municipi, considerem que la promoció es pot comercialitzar en un període aproximat 
de 2 sexennis. A efectes de càlcul s’ha considerat a cadascun dels sectors un període de l’ordre de 4-5 
anys.  
 

        
 

  
 
 

6.3. Tendències del mercat Immobiliària residencial 

En els darrers anys s’ha pogut observat com la crisi del sector començava a frenar-se i es veien els 
primers símptomes de recuperació. En aquest sentit, un factor que contribueix a la recuperació de la 
demanda residencial es que el creixement de la població presenta un canvi de tendència a partir de 
l’any 2015, amb una lleugera recuperació. 
 
 

VILAFRANCA DEL PENEDES

PERÍODE HABITATGES

1990 - 1994 239
1995 - 1999 362
2000 - 2004 443
2005 - 2009 474 (màxim 781 a l'any 2007)
2010 - 2015 53

2017- 2022 400 ESTIMACIÓ

 
  
  
  
      
  

 

  

  
  
  
      
  

 

ÀMBIT INFLUENCIA
1990 - 1994 346
1995 - 1999 503
2000 - 2004 711
2005 - 2009 783 (màxim 1.237 a l'any 2007)
2010 - 2015 105

2017- 2022 600 ESTIMACIÓ
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Després de la forta crisi immobiliària que s’ha produït a partir de l’any 2007,  que ha provocat una 
caiguda sostinguda dels valors immobiliaris, actualment tots els indicadors semblen indicar un certa 
canvi de tendència, que segons Sociedad de Tasación, provoca un increment de preus de l’ordre d’un 
2,6% anual. 
 
En el següent gràfic es representa la sèrie estadística estatal dels preus de l’habitatge des de l’any 1985 
al desembre de 2018. En aquest gràfic s’aprecia perfectament la davallada de preus des de finals de 
2007 per l’efecte crisi i, d’altre banda, l’estabilització de preus dels darrers tres anys, amb un cert 
creixement de l’ordre del 2,6% anual de mitjana estatal. 
 
Aquesta puja de preus es especialment rellevant a  Barcelona ciutat (segons l’Idealista, des del 2013 
els preus s’han incrementat de l’ordre d’un 24%), i provoca també un increment de preus als municipis 
de la corona metropolitana. 
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Font: Tendencias de sector inmobiliario. Mercado de la vivienda de obra nueva en España. Sociedad 
de Tasación. Julio 2018 
 
 
 
Malgrat les perspectives de creixement dels preus de l’habitatge en els propers anys, a efectes de 
càlcul del present estudi econòmic hem considerat, per prudència valorativa,  que els preus tindran un 
comportament similar a l’IPC. 
 

  
Fotocasa 2005-2017        Fotocasa 2013-2017 
 
 
 

6.4. El mercat de plurifamiliar d’obra nova actual a Vilafranca del Penedès 

 
Malgrat que actualment el mercat de nova planta al municipi de Vilafranca es escàs, s’han pogut 
localitzar diverses mostres d’habitatges plurifamiliars de nova planta, permetent una mostra 
representativa per determinar els valors de venda dels productes que es construiran a l’àmbit. 

Actualment segons l’estudi de mercat que hem portat a terme els valors unitaris oscil·len entre  2.100 
€/m2 i 2.800 €/m2 amb una mitjana de l’ordre de 2.400 €/m2 
 
Adjuntem un plànol de  localització i un quadre resum de les mostres de mercat estudiades, així com 
un resum de les seves característiques a l’annex d’aquest informe.   
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Plànol de localització de les mostres d’obra nova residencial 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Del preu d’oferta dels testimonis hem deduït un percentatge en concepte d’ajust oferta/demanda, per 
considerar que, en la conjuntura econòmica actual, el preu final en que es porten a terme les 
transaccions és inferior al preu d’oferta inicial. En aquest cas hem aplicat un coeficient del 5% per 
ajustar el preu d’oferta al preu real de les transaccions de promocions d’obra nova. 
 
 

 
 
S’han aplicat quatre coeficients d’homogeneïtzació en funció de les diferents característiques per tal 
de ponderar el preu del testimoni en relació a un immoble d’una promoció tipus: 
 
Coef. Localització: Pondera la localització de cada una de les mostres.  
Coef. Superfície i forma: Homogeneïtza les mostres d’obra nova a una superfície tipus. 
Coef. Antiguitat: Pondera l’antiguitat i conservació de les edificacions que no siguin d’obra nova. 
Coef. Qualitat: S’ha tingut en compte la qualitat en relació a la qualitat estàndard dels habitatges del 
desenvolupament urbanístic. 
 

Valor venda: 
 
De l’estudi de mercat d’habitatges plurifamiliars realitzat, es pot deduir que el valor de les mostres 
oscil·len principalment entre 2.100 - 2.800 €/m2, variant principalment en funció e la situació, 

PLURIFAMILIAR OBRA NOVA  NOVEMBRE 2018 NOVEMBRE 2018 

SITUACIÓ BARRI FONT
SUP. 

CONSTRUID
A  m²

PREU PLÇA 
DE PK 

OBLIGATÒRIA 

 PREU (€) 
SENSE PLAÇA 

DE PK  

PREU 
€/m²

coef. 
of./

deman

 PREU 
€/m² 

coef. 
Localitz

.

coef. 
superf 

coef.  
antiguita

t / 
conserv. 

coef. 
qualitat

VALOR 
HOMOGE.

C/ Xicots de Vilafranca 23
  Vilafranca del P. LA GIRADA 

HABITACLIA - PRIMER 
PRIMERA

ESPAIS  PER VIURE 
114 16.000 €         320.000,00 €    2.807 €   0,95 2.667 €     1,1 1 1 1 2.933 €      

Pg Renaixença ,5 Vilafranca del P. MOLÍ D'EN ROVIRA LEVEL - LUX DE VILAFRANCA 106 15.000 €         256.000,00 €    2.415 €   0,95 2.294 €     1 1 1 0,9 2.065 €      

C/ Ferran,  67   Vilafranca del P. LES CLOTES HABITACLIA - RAPEJUN 90 10.000 €         195.000,00 €    2.167 €   0,95 2.058 €     1,2 1 1 0,9 2.223 €      

C/ General Prim 18  Vilafranca del P. CENTRE VILA 
HABITACLIA - PRIMER 

PRIMERA
ESPAIS  PER VIURE 

92 12.500 €         260.000,00 €    2.826 €   0,95 2.685 €     0,9 1 1 1 2.416 €      

Av. Tarragona, 82 Vilafranca del P. POBLE NOU IMMOBILIÀRIA SIP 118 15.000 €         250.000,00 €    2.119 €   0,95 2.013 €     1 1 1 1 2.013 €      
Av. Tarragona / C/ Germanor, 2 
 Vilafranca del P.

POBLE NOU HABITACLIA - SOLVIA 83 15.000 €         209.000,00 €    2.518 €   0,95 2.392 €     1,1 1 1 1,2 3.158 €      

C/ Santa  Clara, 37  Vilafranca del P. BARCELONETA FINQUES SIP 97 14.000 €         200.000,00 €    2.068 €   0,95 1.965 €     1 1 1 1 1.965 €      

C/ Pere Alagret  Vilafranca del P. BARCELONETA FINQUES SIP 82 15.000 €         193.000,00 €    2.342 €   0,95 2.225 €     1,1 1,1 1 1 2.692 €      

2.433 €    
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superfície, antiguitat i qualitat. Atenent a les característiques de cada testimoni de mercat hem 
obtingut un valor homogeneïtzat de: 
 
Valor de venda adoptat pels habitatges plurifamiliars:  2.433 €/m2 
 

7. Estudi del mercat de l’ús comercial i edificis patrimonials 

Per tal de determinar el valor d’ús comercial i d’edificis patrimonials s’ha portat a terme un estudi de 
locals comercials, atès que en funció de la seva tipologia i superfície poden adaptar-se a diferents 
utilitzacions urbanes.  
 
A efectes de determinar el valor d’aquest ús comercial hem diferenciat dos tipologies que es donen a 
l’àmbit d’estudi:  

- L’ús comercial-terciari en edifici patrimonial del carrer Comerç 
Es tracta d’edificis amb una localització òptima, ubicats en naus de major alçada, amb 
possibilitat d’altell interior. Aquest locals que anomenem d’ús patrimonial”, majoritàriament 
es corresponen en naus industrials històriques rehabilitades.   

- Els locals en planta baixa ubicats a la resta de l’àmbit, també amb utilització terciària, 
d’indústria urbana i comercial. 

-  
Atès que la diferència principal entre el teixit comercial-secundari intern i el teixit del carrer Comerç 
es la localització, escollim una mateixa mostra de locals comercials del municipi, i l’adaptem a les 
característiques diferenciades que tindran aquests dos productes finals. 
 
 
Estudi de mercat del nou “Ús comercial en edifici Patrimonial” 
 

 
 
Estudi de mercat del nou “Ús Comercial” 
 

 
 

LOCALS COMERCIALS SETEMBRE 2017 - coeficients modificats a 2018/10/18 - honogeneització per a "Ús Patrimonial"

OP. SITUACIÓ FONT
SUP. 
M2 PREU (€) PREU €/M2

coef. 
of./dema

n
 PREU €/M2 

coef. 
Localit

z.

coef. 
superf 

coef.  
antiguita

t / 
conserv. 

coef. 
qualita

t
Valor Homog.

1 C/ Comerc - M. Torres Carbó Vilafranca del PenedeHabitaclia / Cinto Furquet servies 170 160.000,00 €  941,18 €    0,9 847,06 €    1,15 1 1 1,1 1.071,53 €                 

2 C/ Amàlia Soler - Vilafranca del Penedes Habitaclia /  Mont Habitat 289 388.100,00 €  1.342,91 € 0,9 1.208,62 € 1,15 1 1 1,1 1.528,90 €                 

3 Rbla de la Generalitat - Viilafranca del Penedes Habitalcia / Haya catalunya 65 75.050,00 €    1.154,62 € 0,9 1.039,15 € 1,15 0,9 1 1,1 1.183,08 €                 

4 C/ Falcons de Vilafranca- Vilafranca del Penedes Habitaclia / Qualitat Habitatge S. 77 107.000,00 €  1.389,61 € 0,9 1.250,65 € 1,15 0,9 1 1,1 1.423,86 €                 

6 C/ Xicots de Vilafranca Habitaclia / Jadcom Finques 52 54.000,00 €    1.038,46 € 0,9 934,62 €    1,15 0,9 1 1,1 1.064,06 €                 

7 Av. de Barcelona Molí d'en Rovira Idealista /  Outlet de Viviendas 2968 ########### 1.135,68 € 0,9 1.022,11 € 1,15 1,05 1 1,1 1.357,62 €                 

8 Rbla La Girada - Vilafranca del Penedès idealista /  SIP 140 165.000,00 €  1.178,57 € 0,9 1.060,71 € 1,15 1 1 1,1 1.341,80 €                 

9 C/ De la Granada Vilafranca del Penedeès Idealista 95 99.000,00 €    1.042,11 € 0,9 937,89 €    1,15 1 1 1,1 1.186,44 €                 

1.269,66 €                 

LOCALS COMERCIALS SETEMBRE 2017 - coeficients modificats a 2018/10/18 - honogeneització per a "Ús Comercial" 

OP. SITUACIÓ FONT SUP. m² PREU (€) PREU €/m²
coef. 

of./dema
n

 PREU €/m² 
coef. 

Localit
z.

coef. 
superf 

coef.  
antiguita

t / 
conserv. 

coef. 
qualita

t
Valor Homog.

1 C/ Comerc - M. Torres Carbó Vilafranca del P. Habitaclia / Cinto Furquet servies 170 160.000 €       941,18 €    0,9 847,06 €    1 1 1 1 847,06 €                    

2 C/ Amàlia Soler - Vilafranca del P. Habitaclia /  Mont Habitat 289 388.100 €       1.342,91 € 0,9 1.208,62 € 1 1 1 1 1.208,62 €                 

3 Rbla de la Generalitat - Viilafranca del P. Habitalcia / Haya catalunya 65 75.050 €         1.154,62 € 0,9 1.039,15 € 1 0,95 1 1 987,20 €                    

4 C/ Falcons de Vilafranca- Vilafranca del P. Habitaclia / Qualitat Habitatge S. 77 107.000 €       1.389,61 € 0,9 1.250,65 € 1 0,95 1 1 1.188,12 €                 

6 C/ Xicots de Vilafranca , Vilafranca del P. Habitaclia / Jadcom Finques 52 54.000 €         1.038,46 € 0,9 934,62 €    1 0,95 1 1 887,88 €                    

7 Av. de Barcelona Molí d'en Rovira Vilafranca del P. Idealista /  Outlet de Viviendas 2968 3.370.700 €    1.135,68 € 0,9 1.022,11 € 1 1,1 1 1 1.124,32 €                 

8 Rbla La Girada - Vilafranca del P. idealista /  SIP 140 165.000 €       1.178,57 € 0,9 1.060,71 € 1 1 1 1 1.060,71 €                 

9 C/ De la Granada Vilafranca del P. Idealista 95 99.000 €         1.042,11 € 0,9 937,89 €    1,1 1 1 1 1.031,68 €                 

1.041,95 €                 
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Plànol de localització de les mostres de locals comercials. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

8. Valors de venda adoptats a efectes de càlcul de l’estudi de viabilitat econòmica 

 

Valor de Venda obtinguts amb l’Estudi de Mercat: 
 
Habitatge Plurifamiliar Obra nova:  VV =  2.433 €/m² 
 
Ús Comercial:      VV =    1.042 €/m² 
 
Ús Patrimonial:     VV =  1.270 €/m² 
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 VIABILITAT ECONÒMICA 

 

9. Metodologia de l’estudi de la viabilitat econòmica. 

9.1. Metodologia 

El present informe té per objecte realitzar un estudi d’avaluació de la viabilitat econòmica de la 
Modificació puntual de POUM del municipi de Vilafranca del Penedès. 
 
L’estudi pretén determinar la viabilitat econòmica per a l’aprovació de la modificació puntual 
analitzant els diferents valors de cadascun dels usos del sòl que atorga el planejament. L’avaluació es 
basa en la situació del mercat immobiliari actual i perspectives a curt o mig termini, tenint en compte 
uns  terminis d’execució prou amplis per permetre l’absorció dels diferents usos proposats. 
 
L’objectiu de l’estudi de viabilitat econòmica és determinar la rendibilitat de l’operació de 
transformació urbanística. En aquest cas, serà necessari comprovar si els ingressos derivats de la 
promoció podran compensar les càrregues de transformació  urbanística així com obtenir el benefici 
necessari per fer atractiva l’actuació pels operadors urbanístics. 
 
En aquest context entenem que l’operació serà viable econòmicament si els ingressos previstos per la 
venda del producte immobiliari  poden compensar la quantia de les càrregues urbanístiques i el marge 
de benefici que s’exigeix a una  promoció. L’estudi s’ha portat a terme considerant que la promoció 
consisteix en la transformació urbanística del sector i la venda dels solars urbanitzats atribuïbles a la 
propietat. 
 

El càlcul de viabilitat del sector s’ha portat a terme en dos fases de càlcul: 

1r. Càlcul del valor del sòl urbanitzat: Mètode residual estàtic  
No existeix un mercat suficient de parcel·les en venda per a promoció residencial i per tant, és 
necessari emprar el mètode residual estàtic per a obtenir el valor de repercussió de sòl d’ús residencial, 
comercial i patrimonial (residencial plurifamiliar lliure, habitatge protegit de règim general, Habitatge 
de preu concertat, comercial, patrimonial). Per obtenir el valor de venda dels diferents usos necessari 
per aplicar el mètode residual,  s’ha emprat el mètode de comparació de mercat. 
 
2n. Càlcul del valor actual del sòl (abans d’urbanitzar): Mètode residual dinàmic  
Un cop obtingut el valor del sòl urbanitzat, es calcula el valor actual del sòl (abans d’urbanitzar) 
mitjançant l’aplicació del mètode residual dinàmic. 
 

9.2. Determinació del valor de sòl urbanitzat.  

9.2.1 Mètode residual estàtic.  
 
Per poder portar a terme l’anàlisi de viabilitat econòmica hem calculat prèviament els ingressos en el 
supòsit de venda dels terrenys urbanitzats, d’acord als diferents usos que defineix el planejament. El 
valor dels terrenys urbanitzats s’ha calculat mitjançant el mètode residual estàtic per a cadascun dels 
usos definits. 
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Per calcular el valor de sòl urbanitzat dels diferents usos de l’àmbit (residencial plurifamiliar lliure,  
Habitatge Protegit Règim General,  Habitatge Preu Concertat i ús comercial, s’ha emprat el Mètode 
residual estàtic. 
 
Aquest mètode de valoració consisteix en obtenir el valor del sòl deduint del valor de mercat d’un 
immoble similar de nova planta, els costos de promoció, despeses i beneficis necessaris per a la seva 
promoció: 
 
V. Repercussió de sòl = Valor Venda – Cost Construcció – Desp. Promoció – Beneficis Promoció 
 
El Mètode Residual Estàtic parteix del valor del producte immobiliari acabat descomptant, per una 
banda, el marge de benefici net del promotor, i per altra banda, cadascun dels costos necessaris 
(costos de construcció per contracta inclòs benefici industrial, costos de llicències i taxes de 
construcció, honoraris tècnics, despeses d’administració de la promoció, publicitat, impostos i aranzels 
no recuperables) fins obtenir el valor residual, és a dir, el valor del sòl. 
 
A efectes de càlcul hem utilitzat la formulació definida a l’art. 21 del Reglament de Valoracions de la 
Llei del Sòl (Real Decreto 1492/2011, de 24 d’ octubre). 
 

Vc
K
VvVRS −=  

 
Sent, 
 
VRS = Valor de repercussió de sòl de l’ús considerat 
 
Vv= Valor en venda de l’ús considerat del producte immobiliari acabat. 
 
Vc = Valor de la construcció de l'ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos d'execució material 
de l'obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l'import dels tributs que graven 
la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres despeses 
necessàries per a la construcció de l'immoble. 
 
K= Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat immobiliària. Aquest coeficient K, que 
tindrà amb caràcter general un valor d’1,40, podrà ser reduït o augmentat entre 1,2 i 1,5 d’acord amb 
els següents criteris: 

• Podrà reduir-se fins un mínim d’1,20 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a la construcció 
d'habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, habitatges subjectes a un règim 
de protecció que fixi valors màxims de venda que s'apartin de manera substancial dels valors mitjans del 
mercat residencial, naus industrials o altres edificacions vinculades a explotacions econòmiques, per raó de 
factors objectius que justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la qualitat i la 
tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat immobiliari a la zona. 

 
• Es pot augmentar fins a un màxim d’1,50 en el cas de terrenys en situació d'urbanitzat destinats a promocions 

que en raó de factors objectius com ara, l'extraordinària localització, la forta dinàmica immobiliària, l'alta 
qualitat de la tipologia edificatòria, el termini previst de comercialització, el risc previsible, o altres 
característiques de la promoció, justifiquin l'aplicació d'un major component de despeses generals. 

 
 
 
 
 

36 



Estudi econòmic-financer de la modificació puntual del POUM de Vilafranca del Penedès   
 

Per obtenir el valor de venda d’obra nova s’ha portat a terme un estudi de mercat mitjançant el 
mètode de comparació de mercat3, que bàsicament consisteix en: 
 

- Es determinaran les qualitats i característiques de l’immoble a taxar que influeixin en el  seu 
valor. 

- S’analitzarà el segment de mercat immobiliari de comparables i, basant-se en informacions 
concretes sobre transaccions reals i ofertes fermes apropiadament corregides en el seu cas, 
s’obtindran preus actuals de compravenda al comptat d’aquests immobles. 

- Es seleccionarà entre els preus obtinguts, una mostra representativa, a la que s’aplicarà el 
procediment d’homogeneïtzació necessari. 
A la selecció indicada caldrà, prèviament, contrastar aquells preus que resultin anormals a fi 
d’ identificar i eliminar tant els procedents de transaccions i ofertes que no compleixin las 
condicions exigides a la definició de valor de mercat dels bens afectats com els que poden 
incloure elements especulatius. 

- Es realitzarà la homogeneïtzació de comparables amb els criteris, coeficients i/o ponderacions 
que resultin adequats pels immobles de que es tracti. 

- S’assignarà el valor de l’immoble,  en funció dels preus homogeneïtzats, prèvia deducció de 
les servituds i limitacions de domini que recaiguin sobre aquell i que no s’hagin tingut en 
compte a l’aplicació de las regles precedents. 

 
9.3. Determinació del valor de sòl abans d’urbanitzar. Càlcul del VAN. 

El càlcul de la viabilitat de la promoció s’ha portat a terme analitzant  els ingressos i despeses de la 
promoció de transformació urbanística mitjançant el mètode residual dinàmic. A efectes de càlcul s’ha 
fixat una taxa de rendibilitat de l’operació calculant el valor actual de sòl (VAN); aquest valor té que 
ser superior al actual per tal de que econòmicament permeti i incentivi  portar a terme la promoció.  
 

9.3.1 Mètode residual dinàmic.  
 
L’estudi s’ha portat a terme analitzant les càrregues i beneficis de l’operació de transformació 
urbanística així com el calendari temporal de les actuacions previstes, d’acord amb el mètode residual 
dinàmic. 
 
Els ingressos esperats de la promoció s’han estimat a partir de valors de mercat de sòl urbanitzat, 
considerant que l’evolució dels valors en els propers anys serà similar a l’IPC. Cal esmentar que 
actualment hem passat per una acusada crisi immobiliària, i podem esperar una certa recuperació dels 
preus immobiliaris en els anys en que es produeixin les vendes; malgrat lo anterior considerem a 
efectes de càlcul la hipòtesi prudent d’evolució dels valors de venda d’acord a l’IPC. 
 
El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme calculant  per a cada sector, el valor del sòl 
actual (VAN). El càlcul s’ha realitzat fixant la taxa de rendibilitat interna de la promoció, i calculant el 
valor actual net (VAN): 
 

∑ +
+= tTIR

CtCoVAN
)1(  

  

3 Com a referència hem utilitzat el procediment descrit a la “Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras”. 
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Sent,  
 
Co= inversió del moment inicial (adquisició dels immobles de la totalitat del sector) 
Ct= Saldo anual previst segons pla d’etapes 
TIR= taxa interna de rendibilitat del projecte estudiat que resultaria un VAN = 0 
 
 
10. Determinació dels valor de venda de sòl urbanitzat 

La determinació dels valors de venda de sòl urbanitzat que serviran de base per al càlcul dels ingressos 
de la promoció, es realitzen a partir dels estudis de mercat detallats en el present informe.  

 

10.1. Valor de repercussió de sòl d’ús residencial urbanitzat 

A partir de l’estudi de mercat realitzat, calculem en aquest apartat el valor de repercussió d’habitatge 
lliure en edifici plurifamiliar en règim lliure, així com el valor de repercussió per a HPO Règim General 
i HPO Concertat en edificis plurifamiliars. 
 
Per obtenir el valor de repercussió del sòl d’ús residencial utilitzem el mètode residual estàtic, 
aplicant l’expressió del Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl (RDL 1492/2011, de 24 d’ octubre). 
 

Vc
K
VvVRS −=

 
 
- Valor de venda: d’acord als estudis de mercat realitzats 
- Cost de construcció: BEC del 3r trimestre de 2018 (núm. 315). A efectes de càlcul s’ha 

considerat el cost d’un edifici plurifamiliar de qualitat mitjana per l’habitatge lliure, el cost 
d’una tipologia més econòmica pels habitatge d’HPO i un cost un 15% inferior a l’habitatge 
lliure pels habitatges HPC. 

- Despeses de promoció (honoraris, llicències i taxes, seguretat i salut, assegurança desenal): 
s’ha considerat uns valors de l’ordre del 18-19%.  

- Benefici Promoció: El coeficient K en tots els casos s’ha considerat el valor estàndard de 1,4 a 
excepció dels habitatges protegits de Règim General que s’ha aplicat un coeficient de 1,3. 

 
 
Valor de repercussió d’ Habitatges en edifici plurifamiliar (règim lliure) 
Valor venda:   2.433 €/m² 
Cost contracte:   1.142 €/m²  
Despeses promoció:  22% Seguretat i Salut + control qualitat    31 €/m² 
    Honoraris professionals   114 €/m²  
    Permisos i taxes      34 €/m² 
    Assegurança desenal     40 €/m² 
    Altres despeses      31 €/m² 

K= 1,4 
Valor de repercussió:  345,41 €/m² 
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Valors de repercussió d’ Habitatges en edifici plurifamiliar (HPO RG) 
HPO Règim General, zona B:  1.576,64 €/m2 útil  (1.261,31 €/m² construït) 
 
Valor venda:   1.261 €/m² 
Cost contracte:      858 €/m²  
Despeses promoció:  14%  Seguretat i Salut + control qualitat  17 €/m2 
    Honoraris professionals   60 €/m2  
    Permisos i taxes    13 €/m2 
    Assegurança desenal   21 €/m2 
    Altres despeses      9 €/m2 

K= 1,2 
Valor de repercussió: 99,05 €/m² 
 
 
 
Valors de repercussió d’Habitatges en edifici plurifamiliar (HPC) 
HPO Preu Concertat, zona B:  2.183,04 €/m2 útil (1.746,43 €/m² construït) 
 
Valor venda:   1.790 €/m² 
Cost contracte:      971 €/ m²  
Despeses promoció:  14%  Seguretat i Salut + control qualitat  19 €/m2 
    Honoraris professionals   68 €/m2  
    Permisos i taxes    15 €/m2 
    Assegurança desenal   24 €/m2 
    Altres despeses    10 €/m2 

K= 1,4 
Valor de repercussió: 171,69 €/m² 
 
 
 
 
Valors de repercussió de sòl urbanitzat (VR): 
 
Habitatge Plurifamiliar:     VR = 345,41 €/m²st 
 
HPO Règim General:     VR =   99,05 €/m²st 
 
HPC:       VR = 171,69 €/m²st 
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10.2. Valor de repercussió de sòl d’ús secundari/terciari urbanitzat 

A partir de l’estudi de mercat realitzat, calculem en aquest apartat el valor de repercussió del sòl 
urbanitzat d’ús comercial. 
 
Valors de venda resultants de l’estudi de mercat realitzat: 
 
Ús Comercial:     VV = 1.042 €/m² 
Ús Patrimonial:     VV = 1.270 €/m² 
 
 
Per obtenir el valor de repercussió del sòl d’ús residencial utilitzem el mètode residual estàtic, d’acord 
amb la següent definició: 
 
V. Repercussió de sòl = Valor Venda – Despeses necessàries (Cost Construcció, Despeses Promoció i 
Benefici Promoció). 

Cost construcció: obtingut a partir del cost de la construcció de contracte definit al BEC del 3er 
Trimestre de 2018.  

- Comercial: Es pren com a referencia el cost de construcció intermedi entre una nau simple i 
una nau de qualitat. Es prenen aquests valors tenint en consideració que estem parlant d’un 
ús que englobaria tallers i sistemes de comerç mixtes. 

- Patrimonial: Es pren el valor de construcció d’una nau industrial de qualitat, en tant que es 
valora que la rehabilitació necessària de les naus existents serà d’un cost similar a la 
construcció d’una nau nova de qualitat. 

 
Despeses de promoció (honoraris, llicències i taxes, seguretat i salut, assegurança desenal): s’ha 
considerat uns valors de l’ordre del 18-19%.  
 
Benefici Promoció: El coeficient K en tots els casos s’ha considerat el valor estàndard de 1,4 a excepció 
dels habitatges protegits de Règim General que s’ha aplicat un coeficient de 1,3. 
 
 
Ús comercial 
Valor venda:   1.041 €/m² 
Cost contracte:      508 €/m²  
Despeses promoció:  12%  Seguretat i Salut + control qualitat  13 €/m2 
    Honoraris professionals   51 €/m2  
    Permisos i taxes    15 €/m2 
    Assegurança desenal   18 €/m2 
    Altres despeses     13 €/m2 

K= 1,4 
Valor de repercussió: 126,66 €/m² 
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Ús patrimonial 
Valor venda:   1.270 €/m² 
Cost contracte:      591 €/m²  
Despeses promoció:  15%  Seguretat i Salut + control qualitat  15 €/m2 
    Honoraris professionals   59 €/m2  
    Permisos i taxes    18 €/m2 
    Assegurança desenal   21 €/m2 
    Altres despeses      15 €/m2 

K= 1,4 
Valor de repercussió: 188,85 €/m² 
 
Valor de mercat de sòl urbanitzat (VR): 
 
Ús Comercial:     VR = 126,66 €/m²st 
Ús Patrimonial:     VR = 188,85 €/m²st 
 
 
 
 
 
11. Ingressos. Càlcul del valor del sòl urbanitzat. 

11.1. Aprofitament generat: 

D’acord als càlculs realitzats a l’apartat anterior adoptem a efectes de càlcul dels ingressos per l’estudi 
de viabilitat els valors de repercussió calculats amb el mètode residual estàtic. 
 
En el quadre següent resumim els ingressos previstos de cadascun dels sectors i de l’àmbit de 
Modificació puntual de POUM: 
 
 

 
 

11.2. Càlcul de la cessió d’aprofitament 

Atès que hi ha un increment de sostre edificable entre el planejament vigent i la modificació objecte 
del present estudi, la cessió d’aprofitament es correspon a un 10% de l’aprofitament resultant del 
sostre del planejament vigent i un 15% sobre l’increment d’aprofitament.  

INGRESSOS:

USOS:
TERCIARI  
OFICINA

TERCIARI 
HOTELER

COMERCIAL 
PB

PATRIMONIAL
HBTGE Plurif.  

LLIURE
HPO RG HPC

VR (€/m2 st): 75,42 118,35 126,66 188,85 345,41 99,05 171,69
m² sostre:

PAU 26 0 m² 0 m² 929 m² 4.750 m² 7.950 m² 2.271 m² 1.136 m² 17.036 m²
PAU 27 0 m² 0 m² 8.016 m² 3.657 m² 16.342 m² 4.669 m² 2.335 m² 35.019 m²
PAU 28 0 m² 0 m² 16.489 m² 4.389 m² 29.230 m² 8.351 m² 4.176 m² 62.635 m²
PAU 29 0 m² 0 m² 6.276 m² 1.173 m² 10.429 m² 2.980 m² 1.490 m² 22.348 m²

Ingressos:
PAU 26 -  €           -  €       117.667 €    897.038 €         2.746.010 €   224.943 €    195.040 €    4.180.698 €   
PAU 27 -  €           -  €       1.015.307 € 690.624 €         5.644.690 €   462.464 €    400.896 €    8.213.981 €   
PAU 28 -  €           -  €       2.088.497 € 828.863 €         10.096.334 € 827.167 €    716.977 €    14.557.838 € 
PAU 29 -  €           -  €       794.918 €    221.521 €         3.602.281 €   295.169 €    255.818 €    5.169.707 €   

-  €           -  €       4.016.389 € 2.638.046 €      22.089.315 € 1.809.743 € 1.568.731 € 32.122.224 € 
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A efectes dels càlculs econòmics s’ha buscat el percentatge mig que aquesta disposició representa a 
efectes de repercutir-ho als valors obtinguts d’aprofitament.  

 
 

11.3. Ingressos a efectes de càlcul de viabilitat 

 
Restat el % de cessió s’obté l’aprofitament de la propietat per cadascun dels Plans de Millora Urbana 
posteriors: 

Aprofitament propietat:            89,01 % 
 
PMU 26:       3.721.239 € 
PMU 27:       7.311.264 € 
PMU 28:     12.957.932 € 
PMU 29:       4.601.556 € 
 
 TOTALS:    28.591.992 € 

 

12. Despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions 

Pel que fa a les despeses de transformació urbanística cal tenir en compte: 

- Les despeses de l'obra urbanitzadora interna del sistema viari i els espais lliures.  
Cal esmentar que s’imputa al sector l’ample total d’alguns vials de circulació, mentre que,   l’Ajuntament paga una part 
de l’obra urbanitzadora dels espais lliures atès que la considera lligada al projecte actualment en execució 
d’urbanització del carrer Comerç. 
 
- La contribució a les actuacions externes imputades al sector. 

- Les indemnitzacions de les activitats incompatibles amb el planejament. 
Cal esmentar que els propietaris Torres i Pinord dels àmbits de PMU 28 i 26 respectivament, aporten els terrenys lliures 
de càrregues (sense activitats ni edificacions a indemnitzar) a efectes de millorar la viabilitat dels seus sectors. La seva 
condició de propietaris àmpliament majoritaris i el fet de tractar-se de processos industrials complexes de traslladar, 

CALCULS APROFITAMENT

USOS:
TERCIARI  
OFICINA

TERCIARI 
HOTELER

COMERCIAL 
PB

PATRIMONIAL
HBTGE Plurif.  

LLIURE
HPO RG HPC

VR (€/m2 st): 75,42 118,35 126,66 188,85 345,41 99,05 171,69
m² sostre:

PAU 26 0 m² 0 m² 929 m² 4.750 m² 7.950 m² 2.271 m² 1.136 m² 17.036 m²
PAU 27 0 m² 0 m² 8.016 m² 3.657 m² 16.342 m² 4.669 m² 2.335 m² 35.019 m²
PAU 28 0 m² 0 m² 16.489 m² 4.389 m² 29.230 m² 8.351 m² 4.176 m² 62.635 m²
PAU 29 0 m² 0 m² 6.276 m² 1.173 m² 10.429 m² 2.980 m² 1.490 m² 22.348 m²
Proposta 0 m² 0 m² 31.710 m² 13.969 m² 63.951 m² 18.271 m² 9.137 m² 137.038 m²
PMU+PAU 8 (2003) 0 m² 0 m² 44.931 m² 0 m² 53.679 m² 15.337 m² 0 m² 113.947 m²

Aprofitament:
PAU 26 -  €           -  €       117.667 €    897.038 €         2.746.010 €   224.943 €    195.040 €    4.180.698 €   
PAU 27 -  €           -  €       1.015.307 € 690.624 €         5.644.690 €   462.464 €    400.896 €    8.213.981 €   
PAU 28 -  €           -  €       2.088.497 € 828.863 €         10.096.334 € 827.167 €    716.977 €    14.557.838 € 
PAU 29 -  €           -  €       794.918 €    221.521 €         3.602.281 €   295.169 €    255.818 €    5.169.707 €   
Proposta -  €           -  €       4.016.389 € 2.638.046 €      22.089.315 € 1.809.743 € 1.568.731 € 32.122.224 € 
PMU+PAU 8 (2003) -  €           -  €       5.690.960 € -  €                18.541.263 € 1.519.130 € -  €           25.751.353 € 

BASE -  €           -  €       5.690.960 € -  €                18.541.263 € 1.519.130 € -  €           25.751.353 € 
INCREMENT -  €           -  €       1.674.571 €- 2.638.046 €      3.548.052 €   290.613 €    1.568.731 € 6.370.871 €   
CESSIÓ 10% -  €           -  €       569.096 €    -  €                1.854.126 €   151.913 €    -  €           2.575.135 €   
CESSIÓ 15% -  €           -  €       251.186 €-    395.707 €         532.208 €      43.592 €      235.310 €    955.631 €      
CESSIÓ TOTAL -  €           -  €       317.910 €    395.707 €         2.386.334 €   195.505 €    235.310 €    3.530.766 €   

PERCENTATGE 0% 0% 8% 15% 11% 11% 15% 10,99%
89,01%
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aconsella, per garantir la viabilitat dels sectors,  que puguin portar a terme la transformació d’acord a les necessitats de 
la seva activitat.  
 
- Les indemnitzacions dels vols incompatibles amb el planejament. 

- Les altres despeses d'urbanització corresponents a enderrocs, honoraris tècnics, despeses de gestió, 
així com les despeses notarials i registrals. 
Cal esmentar que els propietaris Torres i Pinord dels àmbits de PMU 28 i 26 respectivament, aporten als terrenys a la 
reparcel·lació sense cap tipus de càrrega (lliure d’enderrocs, indemnitzacions i descontaminats) a efectes de millorar la 
viabilitat dels seus sectors. 
 

12.1. Costos d’urbanització propis del sector 

S’han valorat uns costos d’urbanització d’acord amb altres experiències recollides en el mateix 
municipi: 

Cost urbanització espais lliures:   120 €/m²  urbà general 
     245 €/m² urbà qualitat carrer Comerç 
Cost urbanització sistema viari:   230 €/m² urbà general 
 
A efectes del càlcul econòmic es prenen els anteriors valors tipus de despeses d’urbanització dels 
sistemes urbans. Anotar dos puntualitzacions importants per al càlcul desenvolupat: 
 

• Al sector 28 hi ha un espai públic de 4.392 m² corresponent a la plaça principal de l’àmbit, que 
es preveu sigui d’una qualitat similar a la urbanització que s’està desenvolupant actualment 
al carrer Comerç de Vilafranca. D’acord amb les dades aportades per l’Ajuntament el cost 
actual de dita actuació urbanística es situa entorn els 245 €/m². A tals efectes, aquesta 
superfície del Sector 28 la calculem amb aquests costos de construcció de l’espai lliure més 
elevats. 

• L’Ajuntament es farà càrrec de la urbanització de 6.578 m² d’espais lliures i 1.074 m² de viari 
del sector. 

 
 
 

Despeses urbanització:     
 
PMU 26:        651.720 € 
PMU 27:     1.061.160 € 
PMU 28:     3.618.330 € 
PMU 29:        744.170 € 
 
TOTALS:     6.075.380 € 

sòl espais 
lliure totals

 espais lliures 
que paga 

Ajuntament 

 espais lliures 
compte 

propietat  viari total 
 viari que paga 

Ajuntament 
 viari a compte 

propietat 

2.105 m² 1.412 m² 693 m² 2.725 m² 253 m² 2.472 m²
4.767 m² 2.318 m² 2.449 m² 3.849 m² 514 m² 3.336 m²
8.586 m² 1.299 m² 7.287 m² 9.728 m² 183 m² 9.543 m²
2.585 m² 1.549 m² 1.036 m² 2.818 m² 121 m² 2.695 m²

18.043 m² 6.578 m² 11.465 m² 19.118 m² 1.071 m² 18.046 m²
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12.2. Despeses Indemnitzacions 

Intervenen 3 factors en la determinació de les Indemnitzacions dels sectors: 
 
1. Sòl Patrimonial (caldrà conservar i per tant no s’indemnitza l’edificació ni l’activitat)  
        Sòl No Patrimonial (incompatible amb el nou planejament, i per tant indemnitzable). 
2. Ús: Residencial, Activitat econòmica i sense ús. En el cas de l’activitat econòmica només 

s’indemnitzaran aquelles activitats legalitzades que no es trobin a precari. 
3. Propietat: Serà important determinar els sostres i activitats que són propietat de Torres i 

Pinord, en tant que ambdós propietaris aporten els terrenys a la reparcel·lació lliures de 
càrregues d’edificacions i activitats per col·laborar amb la viabilitat dels sectors del 
planejament on es troben (sectors 26 i 28). 

 
A tals efectes es fa un càlcul de superfícies i preexistències d’acord amb aquestes classificacions que 
serviran de partida pels càlculs realitzats: 
 

 
 
 

12.2.1 Indemnitzacions edificacions incompatibles 
 
Com s’ha comentat en l’apartat de preexistències hi ha un grup de construccions afectades pel 
planejament. Les construccions estan majoritàriament en un estat regular o deficient. Se’n valoren les 
indemnitzacions de les construccions i el cost de l’enderroc. 
 
Per a  valorar les indemnitzacions de les construccions actuals , s’ha fet una anàlisi sobre les diferents 
tipologies edificatòries i la seva antiguitat, que es troben a l’àmbit i s’ha calculat el valor actual de la 
construcció depreciada. 
 
Aquest valor s’obté d’aplicar a la construcció calculada a nou els coeficients correctors per antiguitat i 
estat de conservació definits a l’Annex II del RD 1492/2011. S’ha pres de referència per a considerar la 
vida útil de les construccions els valors de l’Annex III del mateix reglament, considerant 35 anys de vida 
útil màxima d’edificis industrials i magatzems. Mentre que per calcular el cost de construcció a nou els 
valors s’han obtingut a partir del Boletín Econòmico de la Construcción (BEC). 
 
La taula següent resumeix els criteris de valoració emprats: 
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En el càlcul s’ha considerat que hi ha edificacions a mantenir en el nou planejament i que en alguns 
casos s’aportaran els terrenys lliures de càrregues. 

Indemnització edificacions incompatibles 
 
PMU 26:        426.650 € 
PMU 27:     1.704.941 € 
PMU 28:     1.137.510 € 
PMU 29:        937.450 € 
 
TOTALS:     4.204.551 € 

 

12.2.2 Indemnitzacions activitats 
 
Malgrat que en els propers anys, és possible que desapareguin activitats per extinció de contractes i 
cessament de l’activitat, als efectes del present estudi de viabilitat s’ha optat per treballar amb les 
dades disponibles (utilitzant uns escenaris conservadors) per poder assegurar la viabilitat de 
l’operació. 
 
Els valors d’indemnització per activitat considerats són: 100 €/m² per solars, 150 €/m² per magatzems, 
i 300 €/m² per tallers i altres usos. 
 
En el càlcul s’ha considerat que en alguns casos s’aportaran els terrenys lliures de càrregues. 

Indemnització activitats 
 
PMU 26:       87.900 € 
PMU 27:     433.200 € 
PMU 28:     190.500 € 
PMU 29:       56.390 € 
 
 TOTALS:    767.990 € 

45 



Estudi econòmic-financer de la modificació puntual del POUM de Vilafranca del Penedès   
 

12.2.3 Indemnitzacions Reallotjaments 
Pels valorar les despeses ocasionades per indemnitzacions de Reallotjaments, s’ha considerat una 
situació hipotètica en què la meitat dels habitatges tinguin dret a reallotjament. Atès que es 
desconeixen les característiques dels ocupants, s’ha valorat econòmicament als efectes del present 
estudi el dret a Reallotjament en 300 €/m². 
 

Indemnització Reallotjaments 
 
PMU 26:     393.300 € 
PMU 27:     - 
PMU 28:     236.400 € 
PMU 29:     242.100 € 
 
 TOTALS:    871.800 € 

 

12.3. Despeses enderrocs 

El cost d’enderroc, considerada la naturalesa de la majoria de les construccions, s’ha calculat a 30 €/m² 
construït. 
 
En el càlcul s’ha considerat que hi ha edificacions a mantenir en el nou planejament i que en alguns 
casos s’aportaran els terrenys lliures de càrregues. 
 

Despeses enderrocs 
 
PMU 26:       71.160 € 
PMU 27:     363.180 € 
PMU 28:     246.930 € 
PMU 29:     209.280 € 
 
TOTALS:     890.550 € 

 
12.4. Altres despeses considerades 

Per completar el càlcul econòmic, es tenen en consideració les despeses de gestió del planejament (un 
12% sobre la inversió), les despeses de comercialització (un 2% sobre les vendes) i un marge del 5% de 
les despeses per imprevistos que puguin sortir al llarg del procés de desenvolupament dels plans de 
millora urbana. 
 

Altres despeses: 
 
PMU 26:     351.310 € 
PMU 27:     751.847 € 
PMU 28:     937.384 € 
PMU 29:     464.228 € 
 
TOTALS:     2.504.769 € 
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12.5. Resum de les despeses del sector a efectes de càlcul de viabilitat 

 

Despeses totals Sectors:    
 
PMU 26:     1.980.040 € 
PMU 27:     4.314.328 € 
PMU 28:     6.367.054 € 
PMU 29:     2.653.618 € 
 
TOTALS:     15.315.040 € 

 
 

12.6. Calendari de la promoció 

Per tal d’analitzar  la viabilitat econòmica de cadascun dels sectors i el seu equilibri s’ha considerat, 
únicament a efectes de càlcul,  que tots s’inicien en el mateix moment. D’aquesta manera els resultats 
són comparables en el moment actual independentment del moment en que efectivament s’executin, 
i permet avaluar comparativament la rendibilitat dels diferents sectors; en aquest sentit cal esmentar 
que s’ha considerat adient procurar que la rendibilitat sigui similar a tots els sectors. 
 
L’escenari  de càlcul de viabilitat que s’ha considerat es un calendari similar per a tots els sectors, 
considerant que  la promoció de sòl del sector, és concentra principalment en 5 anys. Pel que fa a la 
inversió,  es concentra principalment en els tres primers anys que és el període previst d’execució de 
l’obra, mentre que la resta de la inversió es distribueix durant el temps de comercialització. Pel que fa 
als ingressos, es preveu que les vendes de les parcel·les es concentraran bàsicament entre els anys 
segon i tercer. 

 

El quadre següent resumeix el calendari temporal previst per l’operació de transformació urbanística:  

 

Calendari de Promoció de sòl 0 1 2 3 4 5
Despeses inversió
Cost urbanització interna 50% 30% 20%
Indemnitzacions construccions 25% 50% 25%
Indemnitzacions reallotjament 15% 50% 35%

Indemnitzacions activitats 25% 50% 25%
Enderroc 25% 50% 25%
Imprevistos (10%) 25% 25% 20% 20% 10%
Gestió (12%) 25% 25% 20% 20% 10%
Comercialitzacio (1,5% vv) 25% 50% 13% 12%

Venda de sòl urbanitzat
COMERCIAL 25% 25% 25% 25%
PATRIMONIAL 25% 25% 25% 25%
HBTGE Plurif.  LLIURE 50% 50%
HPO RG 50% 50%
HPC 50% 50%
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12.7. Estimació del valor de sòl brut mitjançant el mètode residual dinàmic. Càlcul del VAN. 

El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme calculant, el valor del sòl actual (VAN), 
considerant una taxa de rendibilitat interna de la promoció TIR= 10 %, per entendre que és la 
rendibilitat que actualment s’ajusta millor a una promoció immobiliària d’aquest tipus. 
 
A continuació presentem, com a exemple  els càlculs del sector PMU26, i a l’annex núm. 4  adjuntem 
el flux de caixa i càlculs del VAN de tots els sectors.  
 
En el cas del sector PMU26 els ingressos previstos per la promoció privada de sòl són de 3.720.822 € 
un cop realitzades les cessions d’aprofitament urbanístic i, d’altre banda,  les despeses estimades de 
1.980.040 €. 
 
El càlcul s’ha realitzat amb una única fase i considerant una durada estimada de l’ordre de cinc anys, 
aplicant una TIR del 10%. Amb aquest escenari, el preu del sòl inicial, abans d’urbanitzar, resulta de 
l’ordre de 108-113 €/m² sòl unitari, quantitat que considerem ajustada als valors de sòl de l’àmbit, a 
Vilafranca del Penedès. 
 
Es desenvolupa el següent quadre d’ingressos i despeses per a cada àmbit (a l’annex núm. 4  adjuntem 
els càlculs de la resta de sectors): 
 

 
 
Aplicant aquesta metodologia a tots els sectors, considerant en tots ells el mateix calendari i la taxa de 
rendibilitat TIR del 10%, obtenim els següents valors unitaris, abans d’urbanitzar, de cadascun dels 
sectors:  

 
 
 
 
 
 
 
 

PMU 26

OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL INGRESSOS DESPESES 0 1 2 3 4 5

Despeses inversió
Cost urbanització interna 651.720 325.860 195.516 130.344 0 0
Indemnitzacions construccions 424.650 106.163 212.325 106.163 0 0
Indemnitzacions reallotjament 393.300 0 58.995 196.650 137.655 0
Indemnitzacions activitats 87.900 0 0 0 0 0
Enderroc 71.160 17.790 35.580 17.790 0 0
Imprevistos (10%) 81.437 20.359 20.359 16.287 16.287 8.144
Gestió (12%) 195.448 48.862 48.862 39.090 39.090 19.545
Comercialitzacio (1,5% vv) 74.425 0 18.606 37.213 9.675 8.931
TOTAL 1.980.040 0 519.034 590.243 543.537 202.707 36.620

INGRESSOS 90% AM 0 1 2 3 4 5
Valor venda sòl urbanitzat 0,890

TERCIARI  OFICINA 0,00 0 0 0
TERCIARI HOTELER 0,00 0 0 0 0 0
COMERCIAL 117.667,00 104.724 26.181 26.181 26.181 26.181
PATRIMONIAL 897.038,00 798.364 199.591 199.591 199.591 199.591
HBTGE Plurif.  LLIURE 2.746.010,00 2.443.949 1.221.975 1.221.975
HPO RG 224.943,00 200.199 100.100 100.100
HPC 195.040,00 173.586 86.793 86.793

TOTAL 4.180.698 3.720.822 0 0 1.634.640 1.634.640 225.772 225.772

FLUXOS PROJECTE 1.828.683 0 -519.034 1.044.397 1.091.103 23.065 189.152

VAN v.sòl abans urbanitzar 1.344.254 0 -471.849 863.138 819.762 15.754 117.449

TIR fixada promoció 10,0%

Ambit m2 €/m2 sòl brut
Sector 12.016,56 111,87
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Els càlculs s’han realitzat amb una TIR del 10%, rendibilitat que considerem adequada per aquest tipus 
de inversió tenint en compte que actualment la rendibilitat de la taxa lliure de risc és molt baixa, i la 
prima de risc mínima del 8%. Tenint en compte un IPC mig en els darrers anys de l’ordre del 2%, 
considerem que la taxa d’actualització en moneda constant es del 10%. 
 
Per comprovar la sensibilitat de l’estudi, hem calculat el valor de sòl inicial variant la TIR entre 8-12%. 
Com es pot comprovar els valors de sòl dels sectors oscil·len entre 102-120 €/m2 de sòl brut, valors 
que considerem admissibles per les característiques urbanístiques del municipi.  
 
Com es pot observar, els valors obtinguts per a cada sector confirmen que cadascun dels  polígons 
poden ser autosuficients i  econòmicament viables, atès que considerant una taxa de rendibilitat del 
10% el valor del sòl obtingut es en tots els casos clarament superior als valors de sòl actual de l’àrea. 
 
 

 
 
Cal esmentar que el valor de sòl obtingut en els àmbits de PMU 28 i 26 són quelcom superiors als dels 
àmbits de PMU 27 i 29. La diferència és deguda a la consideració de que en els PMU 28 i 26 les 
propietats de Torres i Pinord aporten els terrenys a la reparcel·lació lliures de càrregues urbanístiques 
i millora la viabilitat del sector.  
 
 

Resultats VAN (TIR= 10%) : 
 
PMU 26:    112 € 
PMU 27:    109 € 
PMU 28:    113 € 
PMU 29:    108 € 
 

 
 

INGRESSOS DESPESES D/m²st ING - D
ING - D/ 

m2st
D / ING I-D / I

TIR 10%
PAU 26 3.721.239 €   1.980.040 €   116 €/m² 1.741.199 €   102 €/m² 53% 47% 112 €/m²
PAU 27 7.311.264 €   4.314.328 €   123 €/m² 2.996.936 €   86 €/m² 59% 41% 109 €/m²
PAU 28 12.957.932 € 6.367.054 €   102 €/m² 6.590.878 €   105 €/m² 49% 51% 113 €/m²
PAU 29 4.601.556 €   2.653.618 €   119 €/m² 1.947.938 €   87 €/m² 58% 42% 108 €/m²

VAN

E 
(mst/m2)

SUP.ÀMBIT 
COMPUT.

 SOSTRE  
M2st

INGRESSOS DESPESES

RES. TER. TIR 8% TIR 10% TIR 12%
PAU 26 1,42    12.017 m² 17.036 m² 67% 33% 3.721.239 €   1.980.040 €   119 €/m² 112 €/m² 106 €/m²
PAU 27 1,80    19.418 m² 35.019 m² 67% 33% 7.311.264 €   4.314.328 €   117 €/m² 109 €/m² 102 €/m²
PAU 28 1,48    42.215 m² 62.635 m² 67% 33% 12.957.932 € 6.367.054 €   120 €/m² 113 €/m² 106 €/m²
PAU 29 1,73    12.929 m² 22.348 m² 67% 33% 4.601.556 €   2.653.618 €   115 €/m² 108 €/m² 102 €/m² 

                                 

USOS VAN
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13. Conclusions de viabilitat econòmica  

El desenvolupament de l’àmbit del carrer Comerç es un projecte estratègic per Vilafranca del Penedès, 
que aprofita l’oportunitat de la cobertura del ferrocarril per renovar el teixit del barri. La proximitat al 
centre de la població, a l’estació de FFCC així com la nova urbanització enjardinada del carrer Comerç 
són factors que contribuiran a la regeneració del barri. 
 
Els aspectes principals del planejament proposat són: 
 
- Es consoliden els edificis patrimonials que formen part de la història col·lectiva de Vilafranca 

del Penedès, apostant per rehabilitar-los amb usos d’equipaments i d’activitats terciàries i 
d’indústria urbana, preferentment lligades a la cultura del vi. 

 
- Es regenera e barri del carrer Comerç, aprofitant el nou enjardinament sobre la cobertura de 

les vies, així com la seva proximitat a l’Estació de FFCC i d’autobusos, i al centre del municipi. 
 
- Es proposa un barri amb mixtura d’usos (33% d’activitats i 67% residencial), on coexisteixi el 

teixit residencial amb l’activitat terciària o d’indústria urbana. 
 
- Es dóna solució a les indústries obsoletes i no adequades al nou teixit proposat per motius de 

consum excessiu de sòl, molèsties, o fins i tot perillositat, proposant el trasllat a d’altres zones 
del municipi. 

 
 
 
Pel que fa a les condicions de mercat, podem considerar: 
 
- Que per les perspectives de mercat, és adequada la promoció d’aquest sector tant per la 

ubicació excepcional com per la dimensió proposada. La modificació de planejament planteja 
que es pugui desenvolupar en 4 sectors, de manera que es puguin desenvolupar en funció de 
les necessitats del mercat. 

 
- Malgrat l’acusada crisi econòmica dels darrers anys, tots els indicadors confirmen una 

estabilització i certa recuperació del mercat residencial. En els anys 2012-2015 la construcció 
d’habitatges al municipi de Vilafranca del Penedès va arribar a mínims històrics, si bé a partir 
d’aquest moment s’ha experimentat una certa recuperació  i podem considerar que arribi en 
els propers anys a uns valors de l’ordre de 350-400 habitatges anuals. Atès que el sector de la 
present MPGM té un total de l’ordre 900 habitatges, i tenint en compte la resta d’oferta del 
municipi, considerem que la promoció es pot comercialitzar en un període aproximat de 2 
sexennis. A efectes de càlcul de viabilitat de cada sector s’ha considerat a cadascun dels 
sectors un període de l’ordre de 4-5 anys.  

  
- De la mateixa manera, es constata que la davallada sistemàtica dels preus de l’habitatge des 

de l’any 2007 ha sofert un canvi de tendència, amb una recuperació dels preus per sobre de  
l‘IPC. Tanmateix, per prudència, hem realitzat els càlculs de rendibilitat de l’operació sense 
tenir en compte la possible revalorització dels preus per sobre de l’IPC en els propers anys.  

 
- A efectes de càlcul de l’estudi de viabilitat econòmica considerem que en situació normal la 

absorció del municipi pot ser de l’ordre de 350 habitatges anuals, i de 500- 600 habitatges a 
l’àmbit d’influència. Atès que l’àmbit  de la present MPGM preveu un total de l’ordre de 800 
habitatges, i tenint en compte la resta d’oferta del municipi, considerem que la promoció es 
pot comercialitzar en un període aproximat de 2 sexennis. A efectes de càlcul s’ha considerat 
a cadascun dels sectors un període de l’ordre de 4 anys.  

50 



Estudi econòmic-financer de la modificació puntual del POUM de Vilafranca del Penedès   
 

 
 
 

 
- El càlcul de la viabilitat econòmica s’ha portat a terme mitjançant el mètode residual dinàmic, 

aplicat a cadascun dels sectors per tal de garantir la seva viabilitat i un cert equilibri entre ells. 
Considerant una taxa d’actualització de l’ordre del  10%  hem obtingut un valor actual de sòl 
(VAN) de l’0rdre de 108-113 €/m2 unitari de sòl, valor que considerem suficientment 
acceptable per fer atractiva la inversió i que, alhora,  garanteix la viabilitat econòmica-
financera d’aquesta modificació puntual de planejament. 

 
 
En resum, l’àmbit de Modificació puntua de POUM representa un creixement per compleció urbana 
que resol els problemes d’obsolescència de la zona, posant en valor els edificis patrimonials lligats a la 
memòria col·lectiva de Vilafranca del Penedès. Alhora,  proposant nous usos residencials, terciaris  i 
productius, d’usos lligats a les noves tipologies d’indústria urbana compatible amb el teixit residencial 
i comercial.  
 

El present estudi demostra que el planejament proposat és adequat a les característiques del municipi 
i és econòmicament viable, atès que els ingressos generats per l’actuació privada permeten finançar 
els sistemes públics necessaris i, alhora, generar un benefici suficient per fer atractiva la inversió 
privada. 
 
 
 
 
 
Girona, 20 de novembre de 2018 
 
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte.    Mar Cabarrocas Salvaldor 
DUATIS ARQUITECTES SLP    Arquitecta 
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 ANNEX 1 - INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
1. Informe de sostenibilitat econòmica.  Marc jurídic 

El Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació 
(art. 96). Pel que fa a l’estudi econòmic de l’operació, formen part de la documentació del 
planejament l’avaluació econòmica i financera i l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
L’article 59 especifica la necessitat d’incloure a la documentació dels plans generals el següents 
documents de contingut econòmic. Concretament especifica: 
 

Art. 59 1.e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
Art. 59 3.d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació 
del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques 
de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació 
i prestació dels serveis necessaris. 

Per tant, el present treball inclou l’estudi de la sostenibilitat econòmica del sector definit , d’acord als 
documents exigits a les modificacions puntuals de planejament general. 
 
D’altra banda, el Text refós de la Llei de sòl i Rehabilitació Urbana, RDL 7/2015, de 30 d’octubre, 
estableix en el seu art. 22 la documentació de les actuacions d’urbanització referent a sostenibilitat 
econòmica: 
 
Artículo 22.  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano y garantía de la 
viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 
 
4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, 
en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos 
de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio 
entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de 
actuación. 
 
 
El Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl, concreta les determinacions establertes a la Llei. Els 
continguts venen definits per l’article 3.1 del Reglament: 
 
Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental. 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la 
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los 
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios 
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe 
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de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y 
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta 
que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta. 

 

2. Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius 

La transformació del barri del carrer Comerç pretén mantenir el màxim de llocs de treballs, amb una 
proporció de 67% residencial i 33% d’activitats, mantenint una convivència entre indústria urbana i 
usos residencials, potenciant un espai d’innovació i creació relacionat amb el món del vi.  
 
A efectes de considerar la suficiència i adequació de sòl destinat a usos productius en el barri del 
carrer Comerç en relació a l’increment de sostre destinat a ús residencial, cal tenir en compte: 
 

• L’àmbit de la Modificació puntual del POUM destina un 33% del sostre edificable a usos 
d’activitat econòmica, amb un total de 45.679 m² de sostre. 

• Es tracta d’un barri ubicat en un àrea de suficient activitat econòmica, amb alguns polígons 
propers a l’àmbit.  

 
Propers a l’àmbit de la Modificació de POUM es troben els polígons industrials de l’Est del municipi, 
aquests polígons s’han ampliat recentment, oferint noves superfícies per a nova indústria. La tipologia 
d’indústria d’aquests espais és actualment molt variada i encarada al sector serveis. Les 
característiques d’aquesta indústria es diferencien de les empreses i serveis que es preveuen al PMU 
en tant que no tenen una línia comuna que reforci el seu pes empresarial en el territori. Així s’entén 
que les empreses d’aquests PAEs no serien competència directa de la nova indústria urbana, però 
podrien complementar-la i reforçar-la.  
 
Aquesta àrea industrial est de la ciutat es conforma pel PAEs de Llevant i Vallmoll conjuntament amb 
el nou polígon de Els Cirerers. Els PAES Llevant i Vallmoll es construïren als anys 1995 i 1967 i  apleguen 
un total de 24 empreses que són principalment del sector serveis per la seva proximitat al nucli de la 
vila. 
 
Aquests polígons industrials destaquen per disposar d’una àmplia varietat de serveis: 

- Polígon Llevant: Indústria 4,76%, Construcció 9,52%, Serveis 85,72%. 21 empreses, 100 
treballadors, 73,25% d’ocupació. 

- Polígon Vallmoll: Indústria 33,33%, Construcció 0%, Serveis 66,67%. 3 empreses, 35 
treballadors, 47,96% d’ocupació. 

 
Els Cirerers és un polígon industrial de nova creació. Està totalment equipat i degut a la seva recent 
construcció encara disposa de força espais disponibles.  

 
 
 
3. Impacte econòmic en l’ingrés corrent dels municipis 

D’acord a les hipòtesis utilitzades en l’estudi econòmic-financer, es tracta d’un àmbit de Modificació 
puntual de POUM que conté 4 sectors de planejament econòmicament viables, és a dir, els ingressos 
obtinguts per la venda de les parcel·les urbanitzades és superior a les despeses de transformació 
urbanística.  
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En aquest apartat analitzem si els sectors seran també autosuficients un cop estiguin urbanitzats i 
actius. 
 
El desenvolupament d’un nou sector en un municipi comporta, un cop en funcionament, tant beneficis 
com despeses per a les finances públiques de l’Ajuntament. L’objectiu de l’informe de sostenibilitat 
econòmica és estudiar l’autosuficiència del sector, és a dir, quines repercussions econòmiques tindrà 
per a les despeses municipals.  
 
Un sector serà econòmicament sostenible quan el nivell d’ingressos anuals aportats a l’ajuntament 
sigui superiors, i per tant cobreixin, les despeses generades pel manteniment del mateix àmbit. És a 
dir, quan el fet de desenvolupar el sector no pugui comportar pèrdues econòmiques anuals 
permanents a l’ajuntament un cop executat. És l’administració la responsable de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i prestació dels serveis necessaris del nou sector 

Per valorar l’impacte econòmic cal tenir en compte: 
 

Ingressos: Es consideren els ingressos constants en el temps vinculats a l’ocupació del territori 
per part dels nous usuaris: l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost directe sobre vehicles de 
tracció mecànica, l’Impost directe sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
Despeses: Es tracta d’avaluar les despeses de manteniment per part de l’administració de 
l’activitat urbana en el territori, en especial el manteniment dels nous vials i espais lliures. 

 
 
L’objectiu de la transformació urbanística per a l’administració pública és aconseguir l’ordenació del 
sector d’acord a les directrius de la Modificació Puntual, aconseguint que els sector financi-hi els costos 
interns de transformació urbanística. 
 
L’àmbit és desenvolupa urbanísticament mitjançant 4 sectors de Pla de Millora Urbana. L’objectiu de 
la Modificació de planejament és que l’impacte econòmic per a l’administració responsable sigui nul, 
pel fet de que els sectors siguin autosuficients econòmicament, assumeixin tant els costos interns com 
les càrregues externes assignades. 
 

 
4. Ingressos corrents general pel funcionament del teixit industrial de la Coromina Nord 

En aquest cas, únicament hem tingut en compte la repercussió econòmica de l’Impost de Bens 
Immobles, per considerar que és el més rellevant en els ingressos municipals. Cal tenir en compte que 
els ingressos es veuran incrementats per l’Impost d’Activitats Econòmiques i altres taxes relacionades 
amb el funcionament del sector.  
 
El càlcul aproximat de la recaptació de l’IBI, s’ha portat a terme a partir de les dades de la web de la 
“Direcció General de Cadastre” de l’any 2016, referides al municipi de Vilafranca del Penedès, així com 
a comprovació, als municipis propers. 
 
 

 

Quota 
líquida/rebut

Quota líquida  
rebut/m2

08305 Vilafranca del Penedès 32.306 1.618.877.396 1.618.877.396 11.898.749 11.361.195 351,67 4,69
08251 Santa Margarida i els Monjos 5.150 299.244.665 299.244.665 1.451.336 1.437.241 279,08 3,72

08240 Sant Sadurní d'Anoia 8.812 702.579.620 702.579.620 3.488.885 3.436.684 390,00 5,20

Rebuts Base 
imposable

Base 
liquidable

Quota 
íntegra

Quota 
líquida
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Els valors de la taula anterior corresponen a la mitjana de l’IBI de tots els immobles, predominant l’ús 
residencial. A efectes de càlcul s’ha considerat una superfície mitjana del municipi de 75 m2. 
 
Dels resultats anteriors es dedueix una quota líquida corresponent únicament al IBI, pel municipi de 
Vilafranca del Penedès de 4,69 €/m2. Com es pot observar hem analitzat com a comprovació  l’IBI 
recaptat en dos municipis propers; els resultats oscil·len entre 3,72 €/m2 per Santa Margarida i els 
Monjos i 5,20 per Sant Sadurní d’Anoia. 
 
 
Obtenim a partir d’aquesta quota/m² i el sostre del sector una aproximació a l’IBI anual previst que 
aportaria el nou sector un cop desenvolupat. 

 

 

 
 
 

5. Incidència econòmica en el manteniment d’infraestructures i prestació de serveis 

En aquest apartat es tracta d’analitzar la incidència que pot tenir a l’economia municipal els nous 
sistemes urbanístics previstos pel planejament, és a dir, la càrrega econòmica que suposarà el 
manteniment del sector per l’administració municipal, estudiant la diferència entre els costos de 
manteniment dels nous espais urbans (espais lliures i viari) i els ingressos que es derivin de la nova 
ordenació urbanística.  
 
 
ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
 
Espais lliures: 18.043 m2 
Sistema viari: 19.118 m2 
 

 
En el quadre següent hem calculat el cost de manteniment anual previst per a cada sector: 
 
 
 
 

 
 

6. Balanç de l’impacte dels  nous sectors  a l’administració municipal 

Analitzat l’àmbit de la MP de POUM, es demostra que el sector és sostenible econòmicament, atès 
que els nous ingressos en concepte d’Impost de Béns Immobles superen les despeses de manteniment 
de l’espai públic de l’àmbit.  

Àmbit Sostre 
(m²)

MPPOUM carrer Comerç 4,50 - 5,50 €/m² 137.038,00 m² 616.671,00       - 753.709,00   

IBI/m² estimat IBI anual previst (€/any)

Manteniment d'espais lliures 2,0 - 3,0 €/m² 18.043 m² 36.086 - 54.129
Manteniment de l'espai viari 2,5 - 3,0 €/m² 19.118 m² 47.795 - 57.354

57.462 m² 83.881 - 111.483

Valoració cost manteniment  Cost anual previst (€/any)Superfície (m²)
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En conclusió considerem que l’impacte econòmic de l’actuació és positiu per l’administració pública, 
atès que es tracta d’una actuació urbanística autosuficient econòmicament i que, d’altre banda, és 
econòmicament sostenible perquè les despeses de manteniment de l’espai públic és cobreixen amb 
escreix amb l’increment que suposarà  la recaptació dels diferents impostos, especialment l’IBI. 
 
Cal tenir en compte que l’operació resulta ser econòmicament sostenible considerant com a ingressos 
únicament l’Impost de béns Immobles, quan és evident per les característiques dels sectors que en 
aquest cas l’Impost d’Activitats Econòmiques resultarà clarament positiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Girona, 20 de novembre de 2018 
 
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte.    Mar Cabarrocas Salvador 
DUATIS ARQUITECTES SLP    Arquitecta 
 
 
 
 
 
  

Àmbit Diferencial (€/any)
IBI maj. - Cost men. IBI men. - Cost maj.

MPPOUM carrer Comerç 616.671 753.709 €   83.881 - 111.483 €    669.828 €    505.188 €    

IBI anual previst (€/any) Cost anual previst (€/any)

-
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 ANNEX 2.  Compliment de l’article 99.1.c del T.Refós de la Llei 

d’Urbanisme 

 
 
1. Comparativa entre el PGO vigent i la MPGO proposada 

 
D’acord amb l’article 99.1.c del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les modificacions de planejament 
general que comportin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o la 
transformació d’usos requereix: 

“Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 
nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 
financera, com a separata”. 

 
Es tracta de visualitzar la comparació del rendiment econòmic de l’àmbit d’acord al planejament vigent 
amb la Modificació de planejament proposada. Per portar a terme la comparació dels rendiments 
econòmics, hem calculat prèviament el valor del sòl d’acord a la qualificació vigent. 

 Per tal de que la promoció proposada per la Modificació de planejament sigui atractiva per un 
promotor privat, es necessari que el valor dels terrenys d’acord a l’ordenació proposada (nova 
ordenació amb ús residencial), sigui superior al valor del sòl consolidat amb l’ús industrial vigent. En 
aquest apartat comprovarem que existeix un diferencial suficientment atractiu per incentivar la 
transformació urbanística. 

Per portar a terme la comparació, cal tenir en compte que l’àmbit de la Modificació actual (línia a punts 
de color vermell) engloba el PAU 8 – VINÒPOLIS i el Pla de Millora Urbana del carrer Comerç. 

 

 
 
Relació de l’àmbit de la Modificació puntual del POUM objecte d’aquest estudi, amb els àmbits normatius vigents (PMU 
Comerç i PAU 8). 
Font: Modificació puntual del POUM per al Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
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2. Càlcul del rendiment econòmic de la situació vigent (PGO) 

En aquest cas es tracta d’uns terrenys qualificats d’ús industrial en sòl urbà consolidat i amb tota la 
urbanització realitzada. Per calcular el valor actual dels terrenys amb l’escenari que es mantingui el 
PGO amb les condicions de mercat actuals, hem calculat l’aprofitament urbanístic dels usos i 
edificabilitats del PAU-8 i dels sector de PMU del carrer Comerç. 

En el quadre següent resumim la superfície edificable per a cada ús  del planejament vigent: 

 
 
 
La Modificació que es proposa engloba els dos àmbits (PAU-8 i PMU carrer Comerç), i es proposen els 
següents sostres edificables per a cada ús: 
 

 
 
 
 
3. Comparativa del rendiment econòmic de l’ordenació vigent i de la nova ordenació proposada 

Per poder portar a terme la comparació entre la rendibilitat d’acord al planejament vigent i la 
rendibilitat en funció de la transformació urbanística proposa cal estudiar els dos escenaris següents: 
 
Escenari actual: es tracta de valorar l’aprofitament urbanístic assignat pel planejament vigent (PAU-8 
i c Comerç) 

 
 

 
 
 
 
 

Escenari de la MP POUM de transformació urbanística proposada: Es tracta de determinar el valor de 
l’aprofitament urbanístic del l’àmbit de la MP POUM. 

   

 

PLANEJAMENT VIGENT
COMERCIAL 

PB PATRIMONIAL HBTGE Plurif.  
LLIURE HPO RG HPC

PAU-8 8.000 m² 0 m² 10.594 m² 0 m² 3.027 m² 21.621 m²
PMU Comerç 36.931 m² 0 m² 43.085 m² 12.310 m² 0 m² 92.326 m²
PAU-8 + c Comerç 44.931 m² 0 m² 53.679 m² 12.310 m² 3.027 m² 113.947 m²

Proposta MP POUM
COMERCIAL 

PB PATRIMONIAL HBTGE Plurif.  
LLIURE HPO RG HPC

Proposta Mpuntual 31.710 m² 13.969 m² 63.951 m² 18.271 m² 9.137 m² 137.038 m²

USOS: COMERCIAL 
PB PATRIMONIAL HBTGE Plurif.  

LLIURE HPO RG HPC VALOR

VR (€/m2 st): 126,66 188,85 345,41 99,05 171,69

PAU-8 1.013.272 € -  €            3.659.286 €      -  €             4.672.558 €    
PMU Comerç 4.677.642 € -  €            14.882.041 €    1.519.127 €   -  €           21.078.809 €  

PLANEJAMENT VIGENT 25.751.367 €  

USOS: COMERCIAL 
PB PATRIMONIAL HBTGE Plurif.  

LLIURE HPO RG HPC VALOR

VR (€/m2 st): 126,66 188,85 345,41 99,05 171,69

Proposta - PAU 8 4.016.389 € 2.638.046 €  22.089.315 €    1.809.743 €   1.568.731 € 32.122.224 €  
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Conclusions: 
 
La Modificació Puntual de POUM suposa que l’import dels ingressos futurs corresponents a 
l’aprofitament urbanístic passen de  25,7 M€  a  32,1 M€, el que suposa un increment de l’ordre del 
25%. 

 
Aquest diferencial econòmic considerem que és adequat per incentivar la transformació, de manera 
que s’aconsegueix una ordenació urbanística que millora considerablement les característiques 
residencials i d’activitat econòmica  del barri. 
 
 
 
 
Girona, 20 de novembre de 2018 
 
Jordi Duatis Puigdollers – Arquitecte.    Mar Cabarrocas Salvador 
DUATIS ARQUITECTES SLP     Arquitecta 
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ANNEX 3 – Quadres de càlcul d’Indemnitzacions i Enderrocs per sectors 

 
7. Quadres de càlculs de les indemnitzacions i enderrocs totals  

 
 

 
 
8. Quadres de càlculs de les indemnitzacions i enderrocs per sectors  

 
 

SOSTRE €/m2 INDEM. CONSTR. INDEM. ACTIV.

67.523,00   m2st 156,87 10.592.262 €       10.585.940 €       
superfície  per règim urbanístic final:

superfície patrimonial 9.930,32    m2st 1.244.081 €         3.143.400 €         
superfície no patrimonial 57.592,68   m2st 9.348.181 €         7.442.540 €         

superfície per usos:
superfície cadastral residencial 2.906,00    m2st 835.604 €            
superfície cadastral activitat econòmica 35.368,00   m2st 6.200.003 €         10.585.940 €       
superfície cadastral activitat precaria 9.145,00    m2st 1.103.845 €         
superfície cadastral sense ús 18.671,00   m2st 2.347.678 €         

superfície grans propietats
superfície Torres no patrimonial 27.907       m2st 5.266.188 €         5.050.650 €         

patrimonial 6.868         m2st 1.124.812 €         2.936.700 €         
superfície Pinord patrimonial 1.745         m2st 212.117 €            

no patrimonial 1.830.600 €         

INDEM. EDIFICACIONS 29.685,68   m2st  142 €/m²st 4.204.551 €         

€/M2
REALLOTJAMENTS 2.906,00    m2st 300 435.900 €            

€/M2
ENDERROC 29.685,68   m2st 30 890.570 €            

€/M2
INDEM. ACTIVITATS 3.858,00    m2st 300/150/100 767.990 €            

PAU 26
SOSTRE €/m2 INDEM. CONSTR. INDEM. ACTIV.

12.404,00   m2st 131,10 2.172.476 €         
superfície  per règim urbanístic final:

superfície patrimonial 3.303,00    m2st 462.632 €            
superfície no patrimonial 9.101,00    m2st 1.709.844 €         

superfície per usos:
superfície residencial 1.311,00    m2st 377.334 €            
superfície activitat econòmica 4.460,00    m2st 692.135 €            1.918.500 €         
superfície activitat precaria 5.403,00    m2st 898.210 €            
superfície sense ús 1.230,00    m2st 204.797 €            

superfície grans propietats
superfície Torres no patrimonial 6.729         m2st 1.285.194 €         -  €                   

patrimonial 269            m2st 39.843 €             -  €                   
superfície Pinord patrimonial 1.745         m2st 212.117 €            

no patrimonial 1.830.600 €         
INDEM. EDIFICACIONS 2.372,00    m2st  179 €/m²st 424.650 €            

€/M2
REALLOTJAMENTS 1.311,00    m2st 300 196.650 €            

€/M2
ENDERROC 2.372,00    m2st ENDERROC 30 71.160 €             

€/M2
INDEM. ACTIVITATS 707,00       m2st 300/150/100 87.900 €             87.900 €             
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PAU 27
SOSTRE €/m2 INDEM. CONSTR. INDEM. ACTIV.

15.350,00   m2st 169,96 1.875.699 €         
superfície  per règim urbanístic final:

3.243,81    m2st 293.315 €            
12.106,19   m2st 1.582.383 €         

superfície per usos:
-             m2st -  €                   

2.328,00    m2st 342.099 €            433.200 €            
656,00       m2st 97.164 €             

11.038,00   m2st 1.331.304 €         

superfície grans propietats
-             m2st -  €                   -  €                   
-             m2st -  €                   -  €                   
-             m2st -  €                   

-  €                   
INDEM. EDIFICACIONS 12.106,19   m2st  141 €/m²st 1.704.941 €         

€/M2
REALLOTJAMENTS -             m2st 300 -  €                   

€/M2
ENDERROC 12.106,19   m2st 30 363.186 €            

€/M2
INDEM. ACTIVITATS 2.328,00    m2st 300/150/100 433.200 €            433.200 €            

PAU 28
SOSTRE €/m2 INDEM. CONSTR. INDEM. ACTIV.

31.975,00   m2st 149,38 5.475.243 €         
superfície  per règim urbanístic final:

2.565,51    m2st 356.739 €            
29.409,49   m2st 5.118.504 €         

superfície per usos:
788,00       m2st 252.589 €            

28.389,00   m2st 5.132.298 €         8.177.850 €         
2.778,00    m2st 86.449 €             

20,00         m2st 3.907 €               

superfície grans propietats
21.178       m2st 3.980.994 €         5.050.650 €         
6.599         m2st 1.084.968 €         2.936.700 €         

-             m2st -  €                   
-  €                   

INDEM. EDIFICACIONS 8.231,49    m2st  138 €/m²st 1.137.510 €         

€/M2
REALLOTJAMENTS 788,00       m2st 300 118.200 €            

€/M2
ENDERROC 8.231,49    m2st ENDERROC 30 246.945 €            

€/M2
INDEM. ACTIVITATS 632,00       m2st 300/150/100 190.500 €            190.500 €            
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PAU 29
SOSTRE €/m2 INDEM. CONSTR. INDEM. ACTIV.

7.794,00    m2st 147,96 1.068.845 €         
superfície  per règim urbanístic final:

818,00       m2st 131.395 €            
6.976,00    m2st 937.450 €            

superfície per usos:
807,00       m2st 205.680 €            
191,00       m2st 33.472 €             56.390 €             
308,00       m2st 22.023 €             

6.488,00    m2st 807.670 €            

superfície grans propietats
-             m2st -  €                   -  €                   
-             m2st -  €                   -  €                   
-             m2st -  €                   

-  €                   
INDEM. EDIFICACIONS 6.976,00    m2st  134 €/m²st 937.450 €            

€/M2
REALLOTJAMENTS 807,00       m2st 300 121.050 €            

€/M2
ENDERROC 6.976,00    m2st 30 209.280 €            

€/M2
INDEM. ACTIVITATS 191,00       m2st 300/150/100 56.390 €             56.390 €             
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 ANNEX 4 – Quadres de càlcul d’Ingressos, Despeses i VAN per sectors 

9. Càlcul dels Ingressos: 

 
 
 

10. Càlcul de les Despeses: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSOS:

USOS:
TERCIARI  
OFICINA

TERCIARI 
HOTELER

COMERCIAL 
PB

PATRIMONIAL
HBTGE Plurif.  

LLIURE
HPO RG HPC

VR (€/m2 st): 75,42 118,35 126,66 188,85 345,41 99,05 171,69
m² sostre:

PAU 26 0 m² 0 m² 929 m² 4.750 m² 7.950 m² 2.271 m² 1.136 m² 17.036 m²
PAU 27 0 m² 0 m² 8.016 m² 3.657 m² 16.342 m² 4.669 m² 2.335 m² 35.019 m²
PAU 28 0 m² 0 m² 16.489 m² 4.389 m² 29.230 m² 8.351 m² 4.176 m² 62.635 m²
PAU 29 0 m² 0 m² 6.276 m² 1.173 m² 10.429 m² 2.980 m² 1.490 m² 22.348 m²

Ingressos:
PAU 26 -  €           -  €       117.667 €    897.038 €         2.746.010 €   224.943 €    195.040 €    4.180.698 €   3.721.239 €    
PAU 27 -  €           -  €       1.015.307 € 690.624 €         5.644.690 €   462.464 €    400.896 €    8.213.981 €   7.311.264 €    
PAU 28 -  €           -  €       2.088.497 € 828.863 €         10.096.334 € 827.167 €    716.977 €    14.557.838 € 12.957.932 €  
PAU 29 -  €           -  €       794.918 €    221.521 €         3.602.281 €   295.169 €    255.818 €    5.169.707 €   4.601.556 €    

-  €           -  €       4.016.389 € 2.638.046 €      22.089.315 € 1.809.743 € 1.568.731 € 32.122.224 € 
Aprofitament

89,01% -  €           -  €       3.574.988 € 2.348.125 €      19.661.699 € 1.610.852 € 1.396.327 € 28.591.992 € 

DESPESES:

USOS:
ESPAIS 

LLIURES
VIARI EQUIPAMENTS EDIFICACIONS REALLOTJAMENT ACTIVITATS ENDERROC IMPREVISTOS GESTIÓ COMERCIALITZACIÓ

m²:
PAU 26 693 m²s 2.472 m²s 0 m²s 2.372 m²st 1.311 m²st 707 m²st 2.372 m²st 3.165 m²
PAU 27 2.449 m²s 3.336 m²s 1.126 m²s 12.106 m²st 0 m²st 2.328 m²st 12.106 m²st 6.911 m²
PAU 28 7.287 m²s 9.543 m²s 1.988 m²s 8.231 m²st 788 m²st 632 m²st 8.231 m²st 18.818 m²
PAU 29 1.036 m²s 2.695 m²s 0 m²s 6.976 m²st 807 m²st 191 m²st 6.976 m²st 3.731 m²

0 m² 32.625 m²
Costos urbanització:
despesa €/m² 120 230 0

PAU 26 83.160 €      568.560 €    -  €              651.720 €      
PAU 27 293.880 €    767.280 €    -  €              1.061.160 €   
PAU 28 1.423.440 € 2.194.890 € -  €              3.618.330 €   
PAU 29 124.320 €    619.850 €    -  €              744.170 €      

6.075.380 €           
Indemnitzacions:
€/m² 300

PAU 26 424.650 €       393.300 €           87.900 €         905.850 €      
PAU 27 1.704.941 €    -  €                  433.200 €       2.138.141 €   
PAU 28 1.137.510 €    236.400 €           190.500 €       1.564.410 €   
PAU 29 937.450 €       242.100 €           56.390 €         1.235.940 €   

-  €             5.844.341 €           
Enderroc:
€/m² 30

PAU 26 71.160 €         71.160 €       
PAU 27 363.180 €       363.180 €      
PAU 28 246.930 €       246.930 €      
PAU 29 209.280 €       209.280 €      

-  €             890.550 €              
Altres:
% 5% 12% 2%

PAU 26 81.437 €         195.448 €       74.425 €               351.310 €      
PAU 27 178.124 €       427.498 €       146.225 €             751.847 €      
PAU 28 271.484 €       651.560 €       14.340 €               937.384 €      
PAU 29 109.470 €       262.727 €       92.031 €               464.228 €      

-  €             2.504.769 €           

1.924.800 € 4.150.580 € -  €              4.204.551 €    871.800 €           767.990 €       890.550 €       640.515 €       1.537.233 €    327.021 €             15.315.040 € ### 15.315.040 €          

INDEMNITZACIONS
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11. Resum del càlcul del VAN de cadascun dels 4 sectors 

 
 

 
 

PMU 26

OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL INGRESSOS DESPESES 0 1 2 3 4 5

Despeses inversió
Cost urbanització interna 651.720 325.860 195.516 130.344 0 0
Indemnitzacions construccions 424.650 106.163 212.325 106.163 0 0
Indemnitzacions reallotjament 393.300 0 58.995 196.650 137.655 0
Indemnitzacions activitats 87.900 0 0 0 0 0
Enderroc 71.160 17.790 35.580 17.790 0 0
Imprevistos (10%) 81.437 20.359 20.359 16.287 16.287 8.144
Gestió (12%) 195.448 48.862 48.862 39.090 39.090 19.545
Comercialitzacio (1,5% vv) 74.425 0 18.606 37.213 9.675 8.931
TOTAL 1.980.040 0 519.034 590.243 543.537 202.707 36.620

INGRESSOS 90% AM 0 1 2 3 4 5
Valor venda sòl urbanitzat 0,890

TERCIARI  OFICINA 0,00 0 0 0
TERCIARI HOTELER 0,00 0 0 0 0 0
COMERCIAL PB 117.667,00 104.724 26.181 26.181 26.181 26.181
PATRIMONIAL 897.038,00 798.364 199.591 199.591 199.591 199.591
HBTGE Plurif.  LLIURE 2.746.010,00 2.443.949 1.221.975 1.221.975
HPO RG 224.943,00 200.199 100.100 100.100
HPC 195.040,00 173.586 86.793 86.793

TOTAL 4.180.698 3.720.822 0 0 1.634.640 1.634.640 225.772 225.772

FLUXOS PROJECTE 1.828.683 0 -519.034 1.044.397 1.091.103 23.065 189.152

VAN v.sòl abans urbanitzar 1.344.254 0 -471.849 863.138 819.762 15.754 117.449

TIR fixada promoció 10,0%

Ambit m2 €/m2 sòl brut
Sector 12.016,56 111,87

PMU 27

OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL INGRESSOS DESPESES 0 1 2 3 4 5

Despeses inversió
Cost urbanització interna 1.061.160 530.580 318.348 212.232 0 0
Indemnitzacions construccions 1.704.941 426.235 852.471 426.235 0 0
Indemnitzacions reallotjament 0 0 0 0 0 0
Indemnitzacions activitats 433.200 0 216.600 216.600 0 0
Enderroc 363.180 90.795 181.590 90.795 0 0
Imprevistos (5%) 178.124 44.531 44.531 35.625 35.625 17.812
Gestió (12%) 427.498 106.875 106.875 85.500 85.500 42.750
Comercialitzacio (2% vv) 146.225 0 36.556 73.113 19.009 17.547
TOTAL 4.314.328 0 1.199.016 1.756.971 1.140.100 140.134 78.109

INGRESSOS 90% AM 0 1 2 3 4 5
Valor venda sòl urbanitzat 0,890

TERCIARI  OFICINA 0,00 0 0 0
TERCIARI HOTELER 0,00 0 0 0 0 0
COMERCIAL PB 1.015.307,00 903.623 225.906 225.906 225.906 225.906
PATRIMONIAL 690.624,00 614.655 153.664 153.664 153.664 153.664
HBTGE Plurif.  LLIURE 5.644.690,00 5.023.774 2.511.887 2.511.887
HPO RG 462.464,00 411.593 205.797 205.797
HPC 400.896,00 356.797 178.399 178.399

TOTAL 8.213.981 7.310.442 0 0 3.275.653 3.275.653 379.570 379.570

FLUXOS PROJECTE 2.996.116 0 -1.199.016 1.518.682 2.135.553 239.436 301.461

VAN v.sòl abans urbanitzar 2.120.289 0 -1.090.015 1.255.109 1.604.473 163.538 187.184

TIR fixada promoció 10,0%

Ambit m2 €/m2 sòl brut
Sector 19.417,73 109,19
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PMU28

OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL INGRESSOS DESPESES 0 1 2 3 4 5

Despeses inversió
Cost urbanització interna 3.618.330 1.809.165 1.085.499 723.666 0 0
Indemnitzacions construccions 1.137.510 284.378 568.755 284.378 0 0
Indemnitzacions reallotjament 236.400 0 35.460 118.200 82.740 0
Indemnitzacions activitats 190.500 0 95.250 95.250 0 0
Enderroc 246.930 61.733 123.465 61.733 0 0
Imprevistos (5%) 271.484 67.871 67.871 54.297 54.297 27.148
Gestió (12%) 651.560 162.890 162.890 130.312 130.312 65.156
Comercialitzacio (2% vv) 14.340 0 3.585 7.170 1.864 1.721
TOTAL 6.367.054 0 2.386.037 2.142.775 1.475.006 269.213 94.025

INGRESSOS 90% AM 0 1 2 3 4 5
Valor venda sòl urbanitzat 0,890

TERCIARI  OFICINA 0,00 0 0 0
TERCIARI HOTELER 0,00 0 0 0 0 0
COMERCIAL PB 2.088.497,00 1.858.762 464.691 464.691 464.691 464.691
PATRIMONIAL 828.863,00 737.688 184.422 184.422 184.422 184.422
HBTGE Plurif.  LLIURE 10.096.334,00 8.985.737 4.492.869 4.492.869
HPO RG 827.167,00 736.179 368.090 368.090
HPC 716.977,00 638.110 319.055 319.055

TOTAL 14.557.838 12.956.476 0 0 5.829.127 5.829.127 649.113 649.113

FLUXOS PROJECTE 6.589.424 0 -2.386.037 3.686.352 4.354.121 379.900 555.088

VAN v.sòl abans urbanitzar 4.752.906 0 -2.169.125 3.046.572 3.271.316 259.477 344.666

TIR fixada promoció 10,0%

Ambit m2 €/m2 sòl brut
Sector 42.214,58 112,59

PMU 29

OPERACIÓ PROMOCIÓ DE SÒL INGRESSOS DESPESES 0 1 2 3 4 5

Despeses inversió
Cost urbanització interna 744.170 372.085 223.251 148.834 0 0
Indemnitzacions construccions 937.450 234.363 468.725 234.363 0 0
Indemnitzacions reallotjament 242.100 0 36.315 121.050 84.735 0
Indemnitzacions activitats 56.390 0 28.195 28.195 0 0
Enderroc 209.280 52.320 104.640 52.320 0 0
Imprevistos (5%) 109.470 27.368 27.368 21.894 21.894 10.947
Gestió (12%) 262.727 65.682 65.682 52.545 52.545 26.273
Comercialitzacio (2% vv) 92.031 0 23.008 46.016 11.964 11.044
TOTAL 2.653.618 0 751.818 977.184 705.217 171.138 48.264

INGRESSOS 90% AM 0 1 2 3 4 5
Valor venda sòl urbanitzat 0,890

TERCIARI  OFICINA 0,00 0 0 0
TERCIARI HOTELER 0,00 0 0 0 0 0
COMERCIAL PB 794.918,00 707.477 176.869 176.869 176.869 176.869
PATRIMONIAL 221.521,00 197.154 49.289 49.289 49.289 49.289
HBTGE Plurif.  LLIURE 3.602.281,00 3.206.030 1.603.015 1.603.015
HPO RG 295.169,00 262.700 131.350 131.350
HPC 255.818,00 227.678 113.839 113.839

TOTAL 5.169.707 4.601.039 0 0 2.074.362 2.074.362 226.158 226.158

FLUXOS PROJECTE 1.947.419 0 -751.818 1.097.178 1.369.145 55.020 177.894

VAN v.sòl abans urbanitzar 1.399.984 0 -683.471 906.759 1.028.659 37.579 110.458

TIR fixada promoció 10,0%

Ambit m2 €/m2 sòl brut
Sector 12.928,53 108,29
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 ANNEX 5 – Mostres de l’ESTUDI DE MERCAT 

12. Residencial 

NOVEMBRE 2018 
Font:   HABITACLIA –PRIMER PRIMERA ESPAIS PER VIURE                                                                                                TESTIMONI 1 
PROMOCIÓ  RONDA DE MAR    (ENTREGA ANY 2019)  
BARRI : LA GIRADA  
Adreça:  C/   Xicots de Vilafranca, 23   Vilafranca del Penedès  
Superfície  :  100  m² 
Preu venda: 320.000  € ( no inclou el pk ni el traster que són compra obligatòria 16.000€) 
Preu metre quadrat:  2.807€/m² 
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Font:   LEVEL LUX DE VILAFRANCA                                                                                                                              TESTIMONI  2 
PROMOCIÓ  RESIDENCIAL LUX DE VILAFRANCA     (ENTREGA FINALS 2020)  
BARRI : MOLÍ D’EN ROVIRA  
Adreça:   Pg. De la Renaixença, 5  Vilafranca del Penedès  
Superfície  :  106  m² 
Preu venda: 256.000  €   
Preu metre quadrat:  2.415 €/m² 
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Font:  HABITACLIA RAPEJUN                                                                                                                                TESTIMONI  3 
PROMOCIÓ    FERRAN , 67     (ENTREGA FINALS 2020)  
BARRI :  LES CLOTES  
Adreça:   C/ Ferran 67   Vilafranca del Penedès  
Superfície  :  90  m² 
Preu venda: 195.000  €   
Preu metre quadrat:  2.167 €/m² 
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Font:   HABITACLIA –PRIMER PRIMERA ESPAIS PER VIURE                                                                                                TESTIMONI  4 
PROMOCIÓ  EDIFICI BOGART    (ENTREGA FINALS 2020)  
Barri : Centre  Vila 
Adreça:  C/  General Prim, 18   (  Centre Vila )Vilafranca del Penedès  
Superfície  :  92  m² 
Preu venda: 260.000  €   
Preu metre quadrat:  2.826 €/m² 
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Font:  HABITACLIA -   SERVEIS IMMOBILIARIS PENEDÈS                                                                                                       TESTIMONI  5 
PROMOCIÓ  Av. Tarragona        (ENTREGA 2020)  
BARRI : POBLE NOU  
Adreça:  Av. Tarragona, 82   Vilafranca del Penedès  
Superfície  : 118   m² 
Preu venda:  250.000  €   
Preu metre quadrat:  2.119 €/m² 
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Font:  HABITACLIA -   SOLVIA                                                                                                                                              TESTIMONI  6 
PROMOCIÓ  Av. Tarragona      (ENTREGA 2020)  
Adreça:  Av. Tarragona / C/ Germanor, 2   Vilafranca del Penedès  
BARRI : POBLE NOU  
Superfície  : 83   m² 
Preu venda:  209.000  €   
Preu metre quadrat:  2.518 €/m² 
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ont    Font:   SERVEIS IMMOBILIARIS PENEDÈS                                                                                                                       TESTIMONI  7 
PROMOCIÓ  EDIFICI STA .CLARA     (ENTREGA 2020)  
Adreça:  C/  Santa Clara  Vilafranca del Penedès  
BARRI : BARCELONETA  
Superfície  : 97   m² 
Preu venda:  200.000  €   
Preu metre quadrat:  2068  €/m² 
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Font:   SERVEIS IMMOBILIARIS PENEDÈS                                                                                                                                  TESTIMONI 8   
PROMOCIÓ  EDIFICI A      (ENTREGA 2020)  
Adreça:   C/ Pare Alegret,   Vilafranca del Penedès  
BARRI :  BARCELONETA  
Superfície  :  82    m² 
Preu venda:  193.000  €   
Preu metre quadrat: 2.342 €/m² 
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13. Comercial 

TESTIMONI 1             
Font:  HABITACLIA / CINTO FURQUET SERVIS INMOBILIARIS  
Adreça:  C/ Comerç  cantonada M. Torres Caró -  Molí d’en Rovira - Vilafranca del Penedès   
Superfície  : 170  m² 
Preu venda:   160. 000  € 
Preu metre quadrat: 941  /m2 
 

 
 
TESTIMONI 2              
Font: HABITACLIA / MONT HABITAT  
Adreça:  C/ Amàlia Soler- Poble Nou    - Vilafranca del Penedès   
Superfície : 289 m² 
Preu venda:  388.1000  € 
Preu metre quadrat: 1343/m2 
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TESTIMONI 3              
Font: HABITACLIA / HAYA CATALUÑA Y BALEARES   
Adreça:  C/ Amàlia Soler – La Girada   - Vilafranca del Penedès   
Superfície : 65 m² 
Preu venda:  75.050  € 
Preu metre quadrat: 1.155/m2 

 
 
TESTIMONI 4               
Font:  HABITACLIA /  QUALITAT HABITATGE  
Adreça:  C/  Falcons de Vilafranca  – La Girada   - Vilafranca del Penedès   
Superfície : 77 m² 
Preu venda:  107.000  € 
Preu metre quadrat: 1.389m2 
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TESTIMONI 5           
Font:  HABITACLIA /  QUALITAT HABITATGE  
Adreça:  C/ Alguer   – La Girada   - Vilafranca del Penedès   
Superfície : 226 m² 
Preu venda:  177.000  € 
Preu metre quadrat: 783m2 

  
 

 
 
TESTIMONI 6               
Font:  HABITACLIA /   
Adreça:  C/Xicots de Vilafranca – La Girada   - Vilafranca del Penedès   
Superfície : 52 m² 
Preu venda:  54.000  € 
Preu metre quadrat: 1.038 €/ m2 
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TESTIMONI 7               
Font: HABITACLIA / OUTLET DE VIVIENDAS    
Adreça:  Av. de Barcelona, Barceloneta- Barri Molí d’en Rovira-  Vilafranca del Penedès   
Superfície : 2968 m² 
Preu venda: .3.700.000  € 
Preu metre quadrat: 1.136 €/ m2 
 

 
 
TESTIMONI 8              
Font:   FOTOCASA  
Adreça:   Rambla la Girada -  Vilafranca del Penedès   
Superfície :  140  m² 
Preu venda: .165.000  € 
Preu metre quadrat: 1.178€/ m2 
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TESTIMONI 9             
Font:   HABITACLIA – JADCOM FINQUES  
Adreça:    c/ De la Granada  Vilafranca del Penedès   
Superfície :   95 m² 
Preu venda: . 99.000   € 
Preu metre quadrat:  1.042€/ m2 
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3.  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

El TRLU i el RLU garanteixen el dret a conèixer l’ordenació urbanística vigent i el dret a participar 

en el procés de tramitació dels expedients de planejament i gestió, d’acord amb els principis de 

publicitat, accés a la informació i participació en el procés urbanístic. 

 

Aquest principi es materialitza reconeixent: 

17) El dret a ser considerat persona interessada qui s’hi personi 

18) El dret a consultar la documentació sotmesa a informació pública d’expedients de 

planejament i gestió i obtenir-ne còpia 

19) El dret a presentar al·legacions o suggeriments 

 

Amb la finalitat de publicitar i permetre l’accés al treball urbanístic, així com escoltar i conèixer 

l’opinió dels ciutadans del barri, el programa de participació ciutadana desenvolupat en el tràmit 

d’aquesta modificació de planejament general ha previst diferents fases o accions, algunes de les 

quals ja s’han portat a terme. Aquestes fases o accions són: 

 

1) Reunions informatives amb propietaris residents i amb empresaris vinculats al món 

vinícola inclosos dins de l’àmbit 

2) Reunió a AAVV del barri de Molí d’en Rovira 

3) Reunió informativa amb tots els grups que conformen el Ple municipal 

4) Publicitat en els mitjans de comunicació 

5) Consulta als veïns del barri de Molí d’en Rovira 

6) Període d’informació al públic 

 

 

1) Reunions informatives amb propietaris residents i amb empresaris vinculats al món vinícola 

inclosos dins de l’àmbit. 

 

Des del inici dels treballs, i de manera paral·lela al treball de definició de les línies estratègiques 

que han regit l’esperit d’aquesta modificació puntual de POUM, l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès ha volgut copçar de primera mà les inquietuds i opinions, entre d’altres, de dos 

col·lectius que es situen dins de l’àmbit: els petits propietaris que resideixen en alguna de les 

finques incloses dins de l’àmbit, i els empresaris vinculats al món vinícola que des de temps 

pretèrits han donat al barri, amb les seves construccions i activitats, la seva imatge vinícola tant 

característica. 

Les converses i reunions amb aquests dos col·lectius s’han considerat des d’un inici necessàries, 

per una banda per a continuar mantenint, diversificant i ampliant en el barri la vinculació al món 

del vi; i per una altra per a que els actuals residents en el barri continuïn mantenint-se en ell, 

garantint-los un barri de qualitat amb millors i més amplis serveis. 

 

En el cas del propietaris residents, molt minoritaris dins del sectors ( veure plànol d’informació 

núm. I.05.3 ) es situen en habitatges unifamiliars, localitzats de manera agrupada entre els 
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números 10 i 19 del carrer Comerç i en alguns pocs habitatges dispersos per l’àmbit. Completen 

aquest grup els residents dels edificis plurifamiliars situats amb front al carrer Comerç,en els 

números 9 i 20, la propietat dels quals es troba dividida de manera horitzontal. 

L’Equip de Govern i l’equip tècnic redactor van mantenir una reunió el passat mes d’abril amb el 

conjunt de veïns del carrer Comerç entre els números 9 i 20, i on se’ls van exposar de manera 

clara i entenedora de quina manera els podia afectar i què significava la modificació puntual de 

POUM de la qual s’estaven definint les línies estratègiques i les actuacions a portar a terme. 

Després de l’explicació dels tècnics municipals hi va haver un torn obert de paraules en la que 

tots els assistents varen poder preguntar els dubtes que se’ls hi plantejaven, van poder fer les 

aportacions que van considerar oportunes, sent aquestes ateses i recollides, per a ser valorades 

amb posterioritat. 

Durant aquesta sessió es va projectar un Power Point explicatiu del quals es recullen a 

continuació algunes de les diapositives que el conformaven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En reunions més reduïdes, representants de l’Equip de Govern i l’equip tècnic municipal, es va 

fer arribar aquesta informació a altres dels residents en l’àmbit situats fora del front del carrer 

Comerç. 

 

En el cas dels empresaris vinícoles, es va mantenir reunions i es van visitar les instal·lacions de 

Bodegues Torres, Bodegues Pinord, Magatzem Codorniu, i Celler Jové – Montserrat. De primera 

mà, es va conèixer l’estat i les característiques de les activitats vinícoles, així com les voluntats 

empresarials d’aquestes en el curt, mig i llarg termini. Aquest coneixement de les activitats i de 

les voluntats de les empreses, han servit pel disseny d’estratègies urbanístiques que han de 
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permetre el manteniment dins de l’àmbit d’activitats econòmiques relacionades amb el món del 

vi de manera compatible amb la regeneració urbana prevista en el barri. 

 

 

2) Reunió a l’AAVV del barri de Molí d’en Rovira. 

 

El passat 7 de maig de 2018 l’Ajuntament de Vilafranca va organitzar una sessió informativa a la 

seu de l’AAVV del barri del Molí d’en Rovira, barri on s’emplaça l’àmbit del Carrer Comerç, amb 

l’objectiu de donar a conèixer als veïns i veïnes del barri les línies estratègiques del document de 

modificació de POUM que des de l’Ajuntament s’està portant a terme i que afecta a un àmbit del 

barri de Molí d’en Rovira. 

L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde, del Primer Tinent d'Alcalde d'Acció Territorial i 

Serveis Urbans, del Regidor d’Urbanisme i d’altres membres de l’Equip de Govern; així com dels 

responsables tècnics municipals redactors de la modificació puntual de POUM del carrer 

Comerç. Nombrosos veïns i veïnes van omplir la seu de l’AAVV, posant de manifest l’interès 

veïnal en relació a aquest projecte urbanístic del barri.  

 

Aquesta sessió va consistir en una presentació en PowerPoint que va exposar de manera 

entenedora i didàctica les línies estratègiques ( definició de l’àmbit; divisió poligonal; usos, 

sostre, densitat previstos, protecció del patrimoni arquitectònic, gestió i viabilitat, .... ) que 

havien de conformar el document de modificació puntual de POUM; perquè tots els veïns i 

veïnes entenguessin com podia afectar el document urbanístic al barri de manera general i a les 

seves propietats en concret. 

Les imatges projectades es recullen a continuació: 
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Exposada des del Govern la idea que les actuacions dins de l’àmbit del carrer Comerç no han de 

comportar només una proposta estrictament urbanística, si no que aquesta ha de portar 

associada altres actuacions municipals dins del barri, es va fer exposar la voluntat municipal 

d’iniciar a curt termini les obres d’urbanització del carrer Comerç a càrrec de l’Ajuntament. A 

partir del projecte redactat per l’equip d’arquitectes Batlle i Roig, encarregats del disseny de 

l’urbanització del nou espai sobre la llosa que conforma. 

 

Després de l’explicació dels membres del Govern municipal i dels tècnics municipals hi va haver 

un torn obert de paraules en la que tots els assistents varen poder preguntar els dubtes que van 

considerar, van aportar les seves opinions i consideracions en relació a la proposta pel barri. Tots 

varen ser atesos, van ser informats i les seves opinions van ser recollides per a ser analitzades, i 

si es s’escau incorporades al document urbanístic. 
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Alguns dels moments d’aquesta sessió a l’AAVV del barri del Molí d’en Rovira, amb l’Alcalde al 

capdavant, es recullen en aquestes imatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Reunió informativa a tots els grups que conformen el Ple municipal. 

 

Per tal de fer partícip a tots els grups municipals que configuren el Ple municipal ( PDcat, PSC, 

ERC, CUP, VeC i PP ) el nou projecte urbanístic del carrer Comerç, durant el mes de maig 

d’enguany es va portar a terme una presentació de les línies estratègiques del carrer Comerç a la 

Sala Pau Boada de l’Ajuntament, amb el mateix contingut que l’exposat en la sessió celebrada a 

l’AAVV de Molí d’en Rovira. 
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Tots els grups municipals, alguns d’ells acompanyats per especialistes urbanístics de la seva 

confiança, van ser informats, van poder preguntar, comentar i opinar allò que varen considerar 

oportú en relació al projecte urbanístic del carrer Comerç. Després de la sessió, se’ls va lliurar la 

documentació exposada, i se’ls va emplaçar a que, una vegada estudiada la documentació 

lliurada, fessin les aportacions que estimessin oportunes. 

Alguns dels grups municipals van exposar posteriorment les seves opinions mitjançant rodes de 

premsa en diferents mitjans de comunicació; algunes d’elles com en el cas de la de VeC a peu del 

mateix carrer Comerç. Aquestes manifestacions van ser analitzades i valorades tant per l’equip 

de govern com per l’equip tècnic municipal redactor del document urbanístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prèviament a la Comissió Informativa del Ple que ha d’aprovar inicialment aquest document, 

s’han mantingut reunions amb els diferents grups municipals per a explicar-los de manera 

individualitzada el contingut i la concreció definitiva de la present modificació puntual de POUM. 

 

4) Publicitat en els mitjans de comunicació 

 

A través de diferents mitjans de comunicació locals ( radio, televisió, premsa, ... ) l’Alcalde i els 

regidors responsables de l’àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans han informat a la ciutadania 

de la voluntat de definir de manera definitiva en aquesta legislatura el projecte urbanístic del 

carrer Comerç, han exposat els projectes urbanístics i no urbanístics previstos a la zona. 

Alguna d’aquestes comunicacions, en premsa escrita durant l’any 2017 a l’inici dels treballs i a 

principis del 2018, es recull a continuació: 
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Una vegada presentat el treball urbanístic als veïns del barri i a tots els grups municipals, el dia 8 

de maig de 2018 l’Equip de Govern va fer una roda de premsa explicativa de les línies 

estratègiques que defineixen i configuren el document urbanístic del carrer Comerç. Els mitjans 

de comunicació assistents van poder seguir les explicacions de l’Equip de Govern mitjançant la 

projecció d’un Power Point explicatiu i entenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notícia va ser difosa a través de la premsa escrita: 3 de 8, El Cargol, ....; la televisió local i el 

web municipal. 

 

 

5) Consulta als veïns del barri de Molí d’en Rovira. 

 

Entre els dies 5 i 14 de novembre de 2018, una acció municipal ha completat les actuacions 

prèvies a l’aprovació inicial de la Modificació puntual de POUM del Carrer Comerç encaminades 

a comunicar i fer partícip a la ciutadania els treballs urbanístics a dins de l’àmbit del carrer 

Comerç, al barri de Molí d’en Rovira. Aquesta actuació ha consistit en la realització d’una 

enquesta sobre usos i activitats del barri, dels seus equipaments i dels seus espais lliures que els 

residents consideren adients i necessaris al barri. 

L’enquesta es formula per unitat familiar i un cop complimentada s'havia de lliurar a l'Oficina 

d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca.  Les opinions dels veïns han permès obtenir 

la seva visió de com hauria de ser el barri, a partir de la regeneració que ha de suposar el pla 

urbanístic; i ha contribuït a definir i dissenyar els nous espais verds, els nous equipaments i les 

infraestructures, així com els usos, tant públics com privats, permesos al barri. 
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Una vegada finalitzat el termini per a lliurar el qüestionari a l’Ajuntament es constata que un 

total de 52 persones han contestat l’enquesta i l’han lliurada a l’Ajuntament. 

De la lectura i de l’anàlisi de les dades de enquestes es conclou el següent: 

 

- En relació als usos: 

Segons la ciutadania els usos a incorporar al barri per a que aquests esdevingui un barri 

on viure i treballar amb bona qualitat; més ben valorats han estat en els tres primers 

llocs: els serveis bàsics de proximitat ( 15,24% ), els usos vinculats a les noves tecnologies 

( 14,13% ) i els usos comercials ( 13,40% ); essent l’habitatge protegit el que ha despertat 

menor interès. Els percentatges totals i els obtinguts segons el sexe de l’enquestat es 

recullen en el quadre i el gràfic següent: 

 

  Homes Dones Total 

Comercial  12,95% 13,95% 13,40% 

Oficines  9,57% 7,84% 8,72% 

Indústria compatible 10,12% 8,33% 9,24% 

Restauració - hosteleria 10,81% 10,36% 10,59% 

Noves tecnologies  14,12% 14,15% 14,13% 

Enoturístic  10,95% 10,92 10,94% 

Vinícola compatible 8,95% 9,73% 9,34% 

Serveis de proximitat 14,39% 16,11% 15,24% 

Habitatge protegit 8,13% 8,68% 8,40% 
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A partir d’aquestes dades es pot concloure que a banda d’incloure usos destinats a satisfer 

serveis bàsics de proximitat, cal fomentar des de l’Ajuntament la localització i impuls 

d’empreses i activitats vinculades amb les noves tecnologies; per la qual cosa és considera 

molt positiu la implantació del “Penedès Digital Innovation Hub” ( edifici interactiu ) en un 

dels equipaments de cessió obligatòria i gratuïta com a motor d’aquestes noves tecnologies ( 

veure punt 7.2 Projectes supraurbanístics vinculats a l’entorn ). S’inclou en la normativa 

l’admissió de  tots els usos aquí recollits. 

 

- En relació als equipaments: 

La demanda ciutadana en relació a les destinacions dels equipaments de titularitat pública es 

centra en els de caràcter esportiu en primer lloc ( 23,91% ), seguit dels destinats a usos socio-

culturals ( 20,29% ) i dels educatius ( 15,22% ). L’ús religiós no ha estat demandat per cap 

enquestat. Els percentatges totals i els obtinguts segons el sexe de l’enquestat es recullen en 

el quadre i el gràfic següent: 

 

  Homes Dones Total 

Administratiu 5,71% 2,94% 4,35% 

Educatiu  12,86% 17,65% 15,22% 

Sanitari  8,57% 8,82% 8,7% 

Assistencial  8,57% 11,76% 10,14% 

Socio - cultural 18,57% 22,06% 20,29% 

Recreatiu  14,29% 13,24% 13,77% 

Religiós  0% 0% 0% 

Esportiu  27,14% 20,59% 23,91% 

Geriàtric  4,29% 2,94% 3,62% 
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- En relació als espais lliures: 

La localització dels espais lliures també ha estat valorada per la ciutadania, un molt alt 

percentatge d’ella ( 71,70% ) ha considerat que els espasi lliures han de ser de diferents 

dimensions i ha de localitzar-se al llarg de tot l’àmbit; mentre que un 22,64% dels 

ciutadans enquestats prefereix un únic gran espai lliure. Els percentatges totals i els 

obtinguts segons el sexe de l’enquestat es recullen en el quadre i el gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Homes  Dones Total 

Concentrades en un gran espai 26,92% 18,52 22,64% 

Múltiples i de petites dimensions 7,69% 3,7% 5,66% 

Amb varies localitzacions i dimensions 65,38% 77,78% 71,7% 
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Tenint en compte aquesta valoració ciutadana, la proposta urbanística recollida en la 

present modificació puntual de POUM proposa un gran espai lliure central, situat en el 

PMU 28, i altres espais lliures més petits repartits en tots els PMU’s tipus rambles, 

placetes..... 

Les demandes en relació als usos en aquests espais lliures han estat molt equilibrades, 

quasi a parts iguales entre els espais de passeig, els carrils bici, els jocs infantils i els 

espais d’estada i lleure. Tot i aquesta similitud les més demandades han estat els espais 

de passeig, d’estada i de lleure. Els percentatges totals i els obtinguts segons el sexe de 

l’enquestat es recullen en el quadre i el gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes demandes hauran de ser recollides en la concreció i el disseny de les obres 

d’urbanització de cada PMU. 

 

6) Període d’informació al públic 

 

Després de l’aprovació inicial al Ple de l’Ajuntament s’obrirà un període d’informació al públic 

que s’allargarà més enllà del termini d’un mes establert en la legislació vigent, de manera que el 

document pugui ser analitzat, estudiat i valorat adequadament, i si s’escau es puguin presentar 

les al·legacions que s’estimin oportunes. 

 

  Homes  Dones Total 

Espais de passeig 33,58% 28,65% 31,22% 

Carril bici  22,14% 21,35% 21,76% 

Jocs infantils 21,93% 22,27% 22,09% 

Espais d'estada i lleure 22,35% 27,73% 24,93% 
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L’acord d’aprovació del document de Modificació puntual de POUM serà difós a través a través 

d’anuncis en el BOP, en el DOGC, en un diari de gran difusió i en la premsa local o comarcal. 

També es tindrà accés al contingut de la modificació completa a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament; essent possible consultar el document de manera presencial i assistida per un 

tècnic municipal, a les dependències dels Serveis Urbanístics tots els dies de dilluns a divendres 

de 12 a 14 hores sense cita prèvia. 
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4.  ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 
1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi és l’Avaluació de la Mobilitat Generada per al desenvolupament del 
Pla de millora urbana del carrer Comerç al municipi de Vilafranca del Penedès. 
 
L’estudi s’ha dut a terme seguint els requeriments del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.2 ÀMBIT D’ESTUDI 
 
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit del PMU, amb una superfície de 78.643 m2.  
 
Actualment la major part del sector està ocupat per edificacions amb ús de magatzem o taller i 
alguns espais no edificats de parcel·les amb ús d’habitatge. 
 

Figura 1: Àmbit d’estudi 
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1.3 OBJECTIUS DEL PMU  
 
El primer objectiu de la modificació de POUM és acabar amb la inseguretat jurídica que suposa 
per als propietaris de sòl dins l’àmbit del PMU estar en aquest règim de provisionalitat. 
 
El segon objectiu, intrínsecament vinculat al primer és no sols fer-ho per imperatiu legal, sinó 
també perquè és un sector estratègic per la ciutat. La transformació de l’eix del ferrocarril amb 
la cobertura que ha cosit el barri del Molí del Rovira amb el Centre ha donat a aquest àmbit una 
nova centralitat que junt amb altres ingredients com la preservació del patrimoni vitivinícola 
existent ofereixen un marc immillorable per la regeneració urbana, econòmica i social de l’àmbit 
de planejament i per extensió del barri. 
 
 
 
1.4 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport 
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la 
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de 
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de 
2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei. 
 
En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la 
necessitat d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la 
ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el mínim 
impacte ambiental possible. 
 
En aquest sentit, Vilafranca del Penedès està redactant el Pla de mobilitat urbana sostenible que 
té per objecte establir els principis i objectius que ha de tenir la gestió de la mobilitat de les 
persones i del transport de les mercaderies al municipi d’acord amb la Llei 9/2003 i el Pla 
Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 



 
 

EAMG del Pla de millora urbana del carrer Comerç a Vilafranca del Penedès 

 

 

6 

22  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  AACCTTUUAALL  
 
2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 
2.1.1 TERRITORI I POBLACIÓ 
 
El municipi de Vilafranca del Penedès té una extensió de 19,7 km2 i una població de 39.532 
habitants (Font: IDESCAT 2017). El terme municipal és envoltat al nord pels termes de les 
Cabanyes i la Granada, a l’est per Sant Cugat Sesgarrigues, al sud Olèrdola i Santa Margarida i els 
Monjos i a l’oest amb Pacs del Penedès. 
  
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 l’any 2017 (Font: IDESCAT). La població de 
Vilafranca del Penedès representa, per tant, el 37,0% del total de la població comarcal. 
 
El conjunt dels 6 municipis limítrofs amb Vilafranca tenen una població conjunta de 15.986 
habitants (40% de la població de Vilafranca). 
 
El conjunt de l’àmbit (Vilafranca del Penedès i els municipis limítrofs) tenen una població de 
55.518 habitants, dels quals els 71,2% es localitzen a Vilafranca. 
 

Figura 2: Població de Vilafranca del Penedès i els municipis limítrofs (2017). Font: Idescat 

 
 

 
2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 
2.2.1 EMQ 2006 
 
La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Segons 
aquesta font de dades, es realitzen en un dia laborable a Vilafranca del Penedès 185.787 
viatges/dia: 94.995 viatges/dia interns al municipi, 45.464 viatges/dia interurbans amb origen a 
Vilafranca del Penedès i 45.328 viatges/dia interurbans que hi tenen destinació. 
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Figura 3: Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia 
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La mobilitat urbana es realitza majoritàriament a peu (75,4%), un 22,5% en cotxe, un 1,1% en 
bicicleta, i un 0,4% en autobús o furgoneta/camió i el 0,2% en moto. Cal tenir en compte que 
aquesta enquesta té en compte els viatges a peu de menys de 5 minuts. 
 
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (81,4%), un 7,5% en modes 
ferroviaris, un 2,5% en moto, un 2,4% en autobús, el 2,3% en bus d’empresa i escolar, el 2,1% en 
Furgoneta/camió, l’1,4% a peu, el 0,3% en bicicleta i el 0,1% en taxi.  
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Figura 4: Repartiment modal de la mobilitat a Vilafranca del Penedès. Font: elaboració pròpia 
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L’11,5% dels desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o 
destinació Barcelona, seguit de Santa Margarida i els Monjos amb el 8,8%, l’Olèrdola amb el 
7,9%, Sant Sadurní d’Anoia amb el 4,8% i Pacs de Penedès amb el 4,5%. 
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Figura 5: Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Vilafranca del Penedès. Font: 
elaboració pròpia  
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La taula següent mostra les 26 principals relacions de connexió amb Vilafranca del Penedès, que 
sumen un total de 69.912 desplaçaments (77%) en un dia feiner. La resta de les relacions sumen 
20.879 desplaçaments (23%), repartits entre 81 municipis. Aquestes 26 relacions OD més els 
desplaçaments interns representen el 88,8% del total de mobilitat del municipi. 
 
Taula 1: Principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Vilafranca del Penedès. Font: EMQ 2006 

Municipi 
Desplaçaments 

totals en dia feiner 
% del total de 

desplaçaments 

Vilafranca del Penedès 94.995 51,1% 
Barcelona 10.438 5,6% 
Santa Margarida i els Monjos 7.959 4,3% 
Olèrdola 7.138 3,8% 
Sant Sadurní d'Anoia 4.357 2,3% 
Pacs del Penedès 4.082 2,2% 
Granada, la 3.069 1,7% 
Sant Martí Sarroca 2.833 1,5% 
Castellví de la Marca 2.258 1,2% 
Cabanyes, les 1.940 1,0% 
Subirats 1.781 1,0% 
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Municipi 
Desplaçaments 

totals en dia feiner 
% del total de 

desplaçaments 

Santa Fe del Penedès 1.682 0,9% 
Sant Feliu de Llobregat 1.568 0,8% 
Sant Cugat Sesgarrigues 1.498 0,8% 
Canyelles 1.471 0,8% 
Sant Pere de Ribes 1.400 0,8% 
Cornellà de Llobregat 1.343 0,7% 
Avinyonet del Penedès 1.288 0,7% 
Olivella 1.269 0,7% 
Font-rubí 1.164 0,6% 
Castellet i la Gornal 1.058 0,6% 
Sitges 1.054 0,6% 

 
En la taula inferior es mostren les 13 relacions amb un major nombre de desplaçaments amb 
municipis ubicats al nord de Vilafranca del Penedès que representen el 68% dels desplaçaments 
amb el nord. 
 
Taula 2: Relació de viatges totals amb origen o destinació Vilafranca del Penedès amb municipis ubicats al nord del 

municipi. Font: EMQ 2006 
Municipis direcció nord Desplaçaments totals en dia feiner % del total de desplaçaments 
Barcelona 10.438 19,5% 
Sant Sadurní d'Anoia 4.357 8,1% 
Pacs del Penedès 4.083 7,6% 
Granada, la 3.069 5,7% 
Sant Cugat Sesgarrigues 2.905 5,4% 
Vilobí del Penedès 2.335 4,4% 
Cabanyes, les 1.940 3,6% 
Subirats 1782 3,3% 
Santa Fe del Penedès 1681 3,1% 
Avinyonet del Penedès 1288 2,4% 
Olivella 1268 2,4% 
Font-rubí 1164 2,2% 

 
En la taula inferior es mostren les 11 relacions amb un major nombre de desplaçaments amb 
municipis ubicats al sud de Vilafranca del Penedès que representen el 86% dels desplaçaments 
amb el sud. 
 
Taula 3: Relació de viatges totals amb origen o destinació Vilafranca del Penedès amb municipis ubicats al sud del 

municipi. Font: EMQ 2006 
Municipis direcció sud Desplaçaments totals en dia feiner % del total de desplaçaments 

Santa Margarida i els Monjos 7.958 21,3% 
Olèrdola 7.138 19,1% 
Vilanova i la Geltrú 2.995 8,0% 
Sant Martí Sarroca 2.833 7,6% 
Castellví de la Marca 2.618 7,0% 
Castellet i la Gornal 1896 5,1% 
Canyelles 1472 3,9% 
Arboç, l' 1411 3,8% 
Sant Pere de Ribes 1400 3,8% 
Vendrell, el 1372 3,7% 
Sitges 1054 2,8% 
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La gràfica següent mostra el repartiment modal entre Vilafranca del Penedès i les principals 
ciutats amb major fluxos. Si s’analitza la distribució modal amb les cinc principals relacions 
s’observa com el cotxe és el mode principal, amb valors que superen el 74% amb municipis com 
Santa margarida i els Monjos, Olèrdola, St. Sadurní d’Anoia o Pacs del Penedès.  
En el cas de Barcelona, malgrat que el mode predominant és el vehicle privat (47,3%), el mode 
ferroviari té un paper destacat (43,2%); també amb Sant Sadurní d’Anoia (10,3%). 
La moto és un mitjà de transport força emprat en els desplaçaments amb Pacs del Penedès 
(9,5%) o Sant Sadurní d’Anoia (5,8%) i l’autobús té un percentatge destacat amb Barcelona 
(7,7%) i Santa Margarida i els Monjos (4,1%). 
Amb els municipis d’Olèrdola i Pacs del Penedès, el 6,6% i l’1,7% dels desplaçaments, 
respectivament, es realitzen a peu atesa la proximitat geogràfica entre les dues localitats i la 
presència de camins que permeten la connexió. 
 
Figura 6: Repartiment modal dels desplaçaments entre Vilafranca del Penedès i les principals relacions de connexió 

(a partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia 
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Quant al motiu del desplaçament, la majoria dels desplaçaments interns es realitzen per motius 
personals (32.562 viatges/dia més 26.347 de les tornades), que representen el 62,0% de la 
mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és la mobilitat ocupacional la que té 
un pes superior (29.363 viatges/dia més 23.391 de les tornades, que representen un 58,1% de la 
mobilitat total de connexió). 
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33  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLEESS  XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 
3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 
 
Les vies que conformen la xarxa principal viària en l’àmbit del Molí del Rovira són les següents: 

- 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 
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. 

- 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 Santa Digna). Es tracta del principal eix de 
connexió amb els barris residencials de la Girada i el sud del barri del Molí d'en Rovira. 

- Carrer de Melió: eix viari longitudinal que transcórrer pel barri del Molí d’en Rovira, de 
sentit únic de circulació (nord). 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.  

 
Com a vies de la xarxa secundària que exerceixen una funció distribuïdora del trànsit a l’interior 
del barri s’identifiquen els següents carrers:  

- Carrer del Comerç: eix longitudinal que transcorre per l’oest del barri del Molí d’en Rovira. 
Separa el barri del Molí d’en Rovira del barri de la Barceloneta. Connecta també amb 
l’avinguda Barcelona i l’avinguda de Vilanova i la Geltrú. 

- Carrer del Doctor Fleming: eix longitudinal que transcorre per l’est del barri del Molí d’en 
Rovira. Connecta al sud amb l’avinguda de Vilanova i la Geltrú. 

- Carrer de Sarriera: eix longitudinal paral·lel al carrer Comerç, que connecta amb l’Avinguda 
Barcelona i però no amb l’Av. de Vilanova i la Geltrú. 

- Carrer del Bisbe Estalella: carrer transversal que connecta amb el barri de la Barceloneta per 
la zona nord del Molí d’en Rovira. 

- Carrer de la Mare Ràfols: carrer transversal distribuïdor del barri per la banda sud 
(anteriorment connectava amb la Barceloneta/Poble Nou). 

En tots els casos es tracta de carrers de sentit únic. 
 
La resta dels carrers conformen la xarxa local.  
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Figura 7: Jerarquia viària  

 
 
 
3.1.1 DADES DE TRÀNSIT 
 
S’han realitzat 4 aforaments automàtics de trànsit de 24 hores que s’han complementat amb 
comptatges manuals direccionals en 9 cruïlles.  
 

Figura 8: estacions d’aforament de l’àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia  

 
 
La caracterització del trànsit en aquests 4 punts on es disposa de punt d’aforament automàtic és 
la següent:  
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Taula 4: Taula resum de l’IMD de vehicles lleugers i vehicles pesants per cada via a l’any 2018. Font: elaboració 
pròpia 

Aforaments automàtics (maig 2017) IMD (Veh/dia) %VP(*) %FHP Hora 

1 C. Comerç (sentit Dr Janer)  2.257 5,63% 7,93% 18-19h 

2 C. Doctor Fleming (sentit C. Cortina) 2.534 5,33% 10,14% 15-16h 

3 C. Melió (sentit Dr Janer) 2.240 8,66% 11,21% 15-16h 

4 C. Sarriera (sentit Magarola) 431 25,29% 12,53% 13-14h 
(*) Es considera vehicle pesant aquell vehicle amb una MMA superior a 3.500 Kg. 
 
La gran part dels vehicles pesants correspon a vehicles de 2 eixos (77%) i a més distància a 
vehicles pesants de 3 eixos (19%). 
 

Taula 5: IMD per tipologia de vehicle pesant.  
EIXOS 

2 3 4 3a 4a 5a 
Comerç 61 60 3 0 0 3 
Dr. Fleming 112 15 5 0 0 3 
Melió 163 27 2 0 1 1 
Sarriera 103 6 0 0 0 0 
Total 441 111 14 0 1 7 
% 77% 19% 2% 0% 0% 1% 

 
Figura 9: Descripció de la tipologia de vehicle pesant.  

 
 

 
El carrer Comerç té una intensitat de vehicles d’uns 2.300 veh/dia, dels quals 127 són pesants. 
L’hora punta global es detecta en període de tarda (18-19h). El volum de vehicles pesants és 
més elevat al llarg del període de matí. 
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Figura 10: Distribució horària dels vehicles lleugers del carrer Comerç.  

 
 

Figura 11: Distribució horària dels vehicles pesants del carrer Comerç.  

 
 
El carrer doctor Fleming té una intensitat de vehicles d’uns 2.500 veh/dia, dels quals 135 són 
pesants. L’hora punta global es detecta en període de tarda (15-16h). El volum de vehicles 
pesants és més elevat a les primeres hores de la tarda. 
 

Figura 12: Distribució horària dels vehicles lleugers del carrer doctor Fleming. 
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Figura 13: Distribució horària dels vehicles pesants del carrer Doctor Fleming.  

 
 
El carrer Melió té una intensitat de vehicles d’uns 2..300 veh/dia, dels quals 194 són pesants. 
L’hora punta global es detecta en període de tarda (15-16h). El volum de vehicles pesants és 
més elevat al llarg del període del matí. 
 

Figura 14: Distribució horària dels vehicles lleugers del carrer Melió 

 
 

Figura 15: Distribució horària dels vehicles pesants del carrer Melió. 

 
 
El carrer Sarriera té una intensitat de vehicles d’uns 431 veh/dia, dels quals 109 són pesants. 
L’hora punta global es detecta en període del migdia(13-14h). El volum de vehicles pesants és 
més elevat al llarg del període del migdia i primeres hores de la tarda. 
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Figura 16: Distribució horària dels vehicles lleugers del carrer 
Sarriera.

 
 

Figura 17: Distribució horària dels vehicles pesants del carrer doctor Sarriera. 

 
 
 
3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
3.2.1 AUTOBÚS URBÀ 
 
Vilafranca del Penedès disposa de 2 línies urbanes d’autobús que donen servei a la ciutat; totes 
elles efectuen parada propera a l’àmbit del molí d’en Rovira: 

 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.  

 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. 
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Figura 18: Recorregut i parades de l’L1 i L2 a l’àmbit del Molí d’en Rovira. Font: elaboració pròpia 

 
 
Les taules inferiors mostren l’oferta de serveis de les 2 línies d’autobús urbà amb parada 
pròxima a l’àrea d’estudi: 
 

L1 Exp/dia 
Exp/hp 
(8-9h) 

Amplitud 
horària 

Feiner 14 1 6:50 – 20:41 
Dissabte 13 1 7:50 – 20:41 

Festiu 3 0 12:15 – 14:15 
 

L2 Exp/dia 
Exp/hp (8-

9h) 
Amplitud 
horària 

Feiner 12 1 8:10 – 21:00 
Dissabte 0 0 Sense servei 

Festiu 0 0 Sense servei 
 
 
3.2.2 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. 
 
En total hi ha 16 línies interurbanes (de la qual una és nocturna) que serveixen el municipi de 
Vilafranca del Penedès; totes elles efectuen parada a l’estació d’autobusos, propera a l’àmbit 
d’estudi. 
 

Figura 19: Estació d’autobusos de Vilafranca del Penedès. Font: Google maps. Agost 2017 

 
 
 
3.2.3 FERROCARRIL 
 
Vilafranca del Penedès disposa d’una estació de tren on efectuen parada els serveis de la línia R4 
de rodalies Renfe. L’estació està situada entre els barris de la Barceloneta i el Molí d’en Rovira. 
 
L’oferta és de 38 expedicions per sentit en dia feiner i 30 expedicions per sentit els dissabtes, 
diumenges i festius. L’interval de pas mitjà és de 30 minuts en dia feiner i de entre 20 i 40 
minuts els dissabtes, diumenges i festius. 
 
L’estació disposa d’una parada d’aparcament de bicicletes a l’exterior i d’una zona d’aparcament 
en calçada amb una oferta d’unes 50 places regulades (zona blava). 
 

Figura 20: Aparcament de l’estació de Vilafranca del Penedès. 
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3.3 XARXA DE MODES ACTIUS 
 
Els desplaçaments a peu i en bicicleta formen part dels modes actius, que corresponen a 
desplaçaments no motoritzats (deixant de banda la bicicleta elèctrica, que sí que consta de 
motor). 
 
Els principals itineraris de vianants d’accés a l’àmbit del Molí d’en Rovira estan conformat pels 
següents carrers: 
 

Figura 21: Xarxa principal de vianants a l’entorn del Molí d’en Rovira 

 
 

- El carrer Comerç. Té continuïtat cap al sud amb el barri de La Girada a través de l’Av. 
Europa, passant per l’estació d’autobusos. La vorera de la banda nord és accessible amb 
una amplada superior a la de la banda sud. Es tracta del carrer que dóna façana a 
l’estació de ferrocarril del municipi en la banda del barri del Molí d’en Rovira. 

 
Figura 22: Carrer Comerç 

 



 
 

EAMG del Pla de millora urbana del carrer Comerç a Vilafranca del Penedès 

 

 

21 

 
- Carrer de la Mare Ràfols. Es tracta de l’eix que recorre perpendicularment el Molí d’en 

Rovira per la banda sud. És perpendicular al carrer Comerç. La vorera d’aquest carrer   
és lleugerament superior al metre. Es tracta d’un eix que connecta l’illa de vianants del 
centre amb el camí de la Serreta fins a Sant Miquel d’Olèrdola.  
 

Figura 23: Amplada de vorera al carrer Mare de Ràfols 

 
 

- Carrer de General Vallès: transcorre també perperdicularment el Molí d’en Rovira i és 
paral·lel a Mare Ràfols per la banda sud. Aquest eix disposa d’un espai pel vianant més 
adequat al de Mare Ràfols. Els passos de vianants disposen de voreres amb orella per 
millorar la visibilitat en els encreuaments. 

 
Figura 24: Carrer Bisbe Estalella 

 
 

- Carrer Bisbe Estalella. Recorre perpendicularment el Molí d’en Rovira per la banda nord. 
És paral·lel al carrer de la Mare Ràfols. En aquest tram la vorera és lleugerament 
superior al metre. Aquest carrer també té continuïtat, d’una banda, a través de la xarxa 
de camins rurals del municipi i, d’altra banda, a través del carrer del Cid cap al 
perímetre de l’illa de vianants. 
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Figura 25: Dèficits d’urbanització en la vorera del carrer Bisbe Estalella 

 
 

- El carrer de la Vinya. Recorre perpendicularment el Molí d’en Rovira per la banda nord 
sent paral·lel al carrer Bisbe Estalella. Connecta amb el polígon industrial de Vallmoll, 
situat al nord d’el Molí d’en Rovira. Disposa de voreres adequades pels desplaçaments 
a peu. 

 
- Avinguda de Barcelona. Es tracta alhora d’un eix que conforma la xarxa principal de 

circulació motoritzada. Disposa de voreres amples i accessibles en totes dues bandes, i 
de passos elevats que fan la funció de reductors de velocitat. Conforma juntament amb 
l’Avinguda de Vilanova i la Geltrú, un itinerari de connexió perimetral del barri amb el 
centre. Connecta també amb els polígons industrials Llevant i Vallmoll, situats al nord 
d’el Molí d’en Rovira. 
 

Figura 26: Passos de vianants elevats a l’avinguda de Barcelona 

 
 

- Avinguda de Vilanova i la Geltrú. Es tracta alhora d’un eix que conforma la xarxa 
principal de circulació motoritzada. En el seu tram nord (entorn estació d’autobusos) 
disposa de voreres superiors als 2 metres. En la resta de l’eix l’espai pel vianant es 
localitza entre l’Av. Vilanova i la Geltrú i l’Av. Mediterrània (plaça de la Pau). Conforma 
juntament amb l’Avinguda de Barcelona, un itinerari de connexió perimetral del barri 
amb el centre. El tram de l’Av. Vilanova i la Geltrú entre els carrers de Sarriera i Bühl no 
diposa d’un itinerari de vianants. Resultarà important donar continuïtat en un futur a 
aquesta vorera atès que representa la connexió més directa entre el centre urbà i el 
centre sociosanitari de Ricard Fortuny. 
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Figura 27: Avinguda Vilanova i la Geltrú 

 
 

Figura 28: Amplada de vorera de l’avinguda Vilanova i la Geltrú  

 
 

- L’avinguda del Garraf. Connecta cap al sud amb el barri de La Girada. Té una amplada de 
voreres superior als 2 metres. Entre el Pg. de la Renaixença i el Ptge. del Modernisme el 
carrer està limitat a 20 Km/h atès que s’hi localitza un equipament assistencial.  

 
Figura 29: Zona 20 de l’avinguda del Garraf 

 
 
Quant a la xarxa ciclable, es localitzen alguns trams puntuals de carrils bici i altres trams de 
carrers pacificats (carrers de prioritat invertida i carrers de vianants), però que estan 
desconnectats entre ells i en cap cas donen cobertura suficient al barri. 
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Figura 30:: Cobertura de la xarxa d’itineraris ciclables actuals(distància inferior a 150m = 1 minut). Font: elaboració 
pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

 
 
Per tal de fomentar l’efecte xarxa de la bicicleta caldrà perllongar trams existents i crear-ne de 
nous. En aquest sentit, hi ha dos projectes aprovats que preveuen un carril bici a través del 
carrer Comerç i una altre al carrer Papiol (en execució) que connectarà amb l’Av. Barcelona. 
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44  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’OORRDDEENNAACCIIÓÓ  
 
La superfície total de l’àmbit del Pla és de 78.643 m2. El desenvolupament del PMU preveu 
122.665 m2 de sostre, dels quals 2/3 tindran ús residencial i l’altre terç tindrà altres usos 
(comercial, oficines, i industrial compatible amb habitatge). D’altra banda, la superfície 
destinada als espais lliures és de 13.257 m2 i de 3.293 m2 als equipaments. 
 

Figura 31: Proposta d’ordenació. Font: PMU del carrer Comerç 
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55  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  PPEELLSS  NNOOUUSS  SSEECCTTOORRSS  
 
5.1 QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 
Actualment la major part del sector està ocupat per edificacions amb ús de magatzem o taller 
industrial, entre d’altres, amb una mobilitat associada. Amb el desenvolupament del PMU 
aquests desplaçaments es deixaran de realitzar i es generaran uns de nous. De manera que en 
l’escenari final caldrà descomptar la mobilitat actual del sector. 
 
D’acord la informació disponible, actualment es comptabilitzen 55.263 m2 de sostre que es 
distribueixen per usos de la següent manera: 
 

Taula 6: Distribució del sostre actual per usos 
Ús M2 de sostre % 
Administració pública, DARP 644 1,2% 
Aparcament (no té gual) 645 1,2% 
Automoció  1.660 3,0% 
Comerç al detall 2.637 4,8% 
Construcció  308 0,6% 
Habitatge 1.786 3,2% 
Indústria 43.090 78,0% 
Logística 2.009 3,6% 
Oci nocturn 325 0,6% 
Restauració 599 1,1% 
Serveis 1.560 2,8% 
Total 55.263 100,0% 

 
Per tal de fer una estimació de la mobilitat que genera i atrau el sostre actual es prenen de 
referència diferents ràtios disponibles de generació de viatges. S’extreuen de diferents fonts 
entre les quals el Decret 344/2006 i altres específiques de l’ATM de l’RMB. 
 
Taula 7: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

 
Taula 8: Altres ràtios de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Junta de Andalusia 

Ús restauració 100 viatges/100 m2 de sostre 
Ús magatzem 5 viatges/100 m2 de sostre 
Ús d’oci nocturn 57 viatges/100 m2 de sostre 

 
Per als usos industrials i logístics s’aplicaran les ràtios específiques de l’ATM, d’una banda, per la 
generació de vehicles de mercaderies, d’1,5 i d’1 vehicles pesants per cada 1.000 m2 de sostre, 
respectivament, i d’altra banda, de 5 treballadors per cada 1.000 m2 de sostre. 
 
En el cas de les mercaderies es consideren 1 viatge/dia/sentit i en el cas dels treballadors es 
considera que cadascun realitza 1,0345 viatges/dia/sentit.  
 

Taula 9: Mobilitat actual generada i atreta per cada ús.  
Ús M2 de sostre Agregació ús Ràtio de generació de viatges Viatges/dia 2s 

Administració 
pública, DARP 

644 Oficina 15 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
97 

Aparcament (no té 
gual) 645 Magatzem 5 

viatges/dia en els 2 sentits per 
100m2st 32 
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Ús M2 de sostre Agregació ús Ràtio de generació de viatges Viatges/dia 2s 

Automoció  1.660 Comerç 50 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
830 

Comerç al detall 2.637 Comerç 50 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
1.319 

Construcció  308 Industrial 5 viatges/dia en els 2 sentits per 
100m2st 

15 

Habitatge 1.786 Residencial 10 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
179 

Indústria 43.090 Industrial 
1,5 VP/100m2st industrial; 5 

treballadors/1000m2st 
575 

Logística 2.009 Logístic 
1 VP/100m2st industrial; 5 

treballadors/1000m2st 
25 

Oci nocturn 325 Oci 57 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
187 

Restauració 599 Restauració 100 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 599 

Serveis 1.560 Oficina 15 
viatges/dia en els 2 sentits per 

100m2st 
234 

Total 55.263       4.091 
 
Amb tot, s’estima una mobilitat actual de 4.091 desplaçaments/dia en els dos sentits. Els usos 
industrial i logístic tenen associada una mobilitat de vehicles pesants de 133 viatges/dia en els 
dos sentits. 
 
 
5.2 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT 
 
La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos 
al PMU es calculen a partir de les ràtios mínimes de viatges/dia que s’indiquen a l’Annex I del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada.  
 
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són els 
següents: 
 

Taula 10: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de 
setembre 

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 
Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 
Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 
 
5.2.1 SOSTRE RESIDENCIAL 
 
El PMU preveu un total de 81.777 m2 de sostre amb ús d’habitatge de manera que aplicant la 
ràtio de 10 viatges per cada 100 m2 de sostre el nombre total de viatges generats i atrets per 
l’ús residencial és de 8.178 viatges/dia.  
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5.2.2 SOSTRE COMERCIAL 
 
El PMU preveu un total de 13.629 m2 de sostre comercial de manera que aplicant la ràtio del 
Decret 344/2006 el nombre total de viatges generats i atrets per l’ús comercial és de 6.815 
viatges/dia.  
 
5.2.3 SOSTRE D’OFICINES 
 
El PMU preveu un total de 13.629 m2 de sostre amb ús d’oficina de manera que aplicant la ràtio 
del Decret 344/2006 el nombre total de viatges generats i atrets per l’ús d’oficina és de 2.044 
viatges/dia.  
 
 
5.2.4 SOSTRE INDUSTRIAL 
 
El PMU preveu un total de 13.629 m2 de sostre industrial de manera que aplicant la ràtio del 
Decret 344/2006 el nombre total de viatges generats i atrets per l’ús industrial és de 681 
viatges/dia.  
 
 
5.2.5 EQUIPAMENTS 
 
La superfície adscrita al sistema d’equipaments suma un total de 3.293 m2 de sòl. Aplicant la 
ràtio de generació de viatges d’equipaments del Decret 344/2006, resulta que en total es 
generaran i atrauran 659 viatges/dia. 
 
 
5.2.6 ESPAIS LLIURES 
 
La superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 13.257 m2 de sòl. Aplicant la 
ràtio de generació de viatges de zones verdes del Decret 344/2006, resulta que en total es 
generaran i atrauran 663 viatges/dia. 
 
 
5.2.7 RESUM 
 
Es preveu, doncs, que el desenvolupament del PMU generarà i atraurà un total de 19.040 
viatges/dia en els dos sentits.  
 

Taula 11: Distribució per usos de la nova mobilitat del PMU sense considerar les preexistències 
Sector  Residencial Comercial Oficines Industrial Espais lliures Equipaments Total % 
PAU 26 1.201 1.001 300 100 64 0 2.667 14,0% 
PAU 27 1.474 1.228 368 123 124 221 3.539 18,6% 
PAU 28 4.175 3.479 1.044 348 374 438 9.858 51,8% 
PAU 29 927 773 232 77 64 0 2.073 10,9% 
PAU 30 400 333 100 33 37 0 903 4,7% 
TOTAL 8.178 6.815 2.044 681 663 659 19.040 100,0% 
% 43,0% 35,8% 10,7% 3,6% 3,5% 3,5% 100,0%   

 
En relació a les preexistències, es descomptarà la mobilitat de l’activitat actual (4.091 
viatges/dia). Per tant, l’increment net de mobilitat amb el desenvolupament del PMU ascendeix 
a 14.949 viatges/dia en els dos sentits. 
 
 



 
 

EAMG del Pla de millora urbana del carrer Comerç a Vilafranca del Penedès 

 

 

29 

 
5.3 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA NOVA MOBILITAT 
 
5.3.1 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
Mobilitat actual: 
 
Segons l’EMQ2006 el 51% de la mobilitat es realitza a nivell intern i el 49% a nivell interurbà. 
 
Pel que fa a la mobilitat actual de les mercaderies es considerarà que es tracta de 
desplaçaments de connexió en el seu conjunt. 
 
Per tant, del 4.091 viatges/dia que es realitzen actualment, 2.018 són interns i 2.073 de 
connexió.  
 
Mobilitat del PMU: 
 
Pel que fa a la mobilitat de l’ús residencial, comercial, d’oficina i industrial s’aplicarà la 
distribució de l’EMQ 2006; en el cas dels espais lliures i dels equipaments es considerarà que es 
tracta de mobilitat urbana. Així doncs, en total es realitzaran 10.358 viatges/dia interns i 8.682 
viatges/dia de connexió. 
 

Taula 12: Viatges/dia interns generats i atrets pel PMU 
Sector  Residencial Comercial Oficines Industrial Espais lliures Equipaments Total 
PAU 26 613 511 153 51 64 0 1.392 
PAU 27 752 626 188 63 124 221 1.974 
PAU 28 2.129 1.774 532 177 374 438 5.425 
PAU 29 473 394 118 39 64 0 1.088 
PAU 30 204 170 51 17 37 0 479 
TOTAL 4.171 3.476 1.043 348 663 659 10.358 

 
Taula 13: Viatges/dia de connexió generats i atrets pel PMU 

Sector  Residencial Comercial Oficines Industrial Espais lliures Equipaments Total 
PAU 26 589 491 147 49     1.275 
PAU 27 722 602 181 60     1.565 
PAU 28 2.046 1.705 511 170     4.433 
PAU 29 454 379 114 38     985 
PAU 30 196 163 49 16     425 
TOTAL 4.007 3.339 1.002 334     8.682 

 
 
5.3.2 REPARTIMENT MODAL 
 
Mobilitat actual: 
 
En el cas de la mobilitat actual s’ha aplicat el repartiment modal extret de l’EMQ2006.  
 

Taula 14: Distribució modal aplicada (%) a la mobilitat actual 
VP TPC No motoritzats 

Urbans 23% 0% 77% 
Interurbans 86% 12% 2% 

 
La mobilitat generada i atreta en situació actual es realitza majoritàriament en vehicle privat 
(55,4%), seguidament dels modes no motoritzats (38,6%) i del transport públic (6%).  
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Taula 15: Distribució modal dels desplaçaments actuals (viatges/dia en els dos sentits) 

  VP (lleuger) VP (pesants) TPC No mot Totals 
Urbans 465   8 1.545 2.018 
Interurbans 1.667 133 239 33 2.073 
Totals 2.133 133 247 1.578 4.091 
% 52,1% 3,3% 6,0% 38,6% 100,0% 

 
Es tracta d’ordres de magnitud coherents amb els resultats dels aforaments de trànsit realitzats. 
 
Mobilitat del PMU: 
 
S’han pres de referència els repartiments modals de l’EMQ2006 i en base a aquests s’ha realitzat 
una hipòtesi de millora a favor dels modes més sostenibles (no motoritzats i transport públic) 
tenint en compte que un cop aprovat el Pla de mobilitat urbana de Vilafranca del Penedès 
s’executaran actuacions dirigides a aconseguir aquest transvasament modal. 
 

Taula 16: Distribució modal aplicada (%) a la mobilitat del PMU 
VP TPC No motoritzats 

Urbans 20% 2% 78% 
Interurbans 83% 14% 3% 

 
En el cas dels espais lliures s’ha considerat que el total dels desplaçaments es realitza en modes 
no motoritzats. 
 
La nova mobilitat generada i atreta pel desenvolupament del PMU es realitzarà majoritàriament 
en vehicle privat (48%), seguidament de la mobilitat en modes no motoritzats (44,4%); a més 
distància es situa el transport públic (7,5%). 

Taula 17: Distribució modal dels desplaçaments interns per usos (viatges/dia en els dos sentits) 

Sector 
TOTALS 

VP TPC No Mot Totals 
PAU 26 265 32 1.094 1.392 
PAU 27 370 45 1.559 1.974 
PAU 28 1.010 123 4.291 5.425 
PAU 29 205 25 859 1.088 
PAU 30 88 11 379 479 
TOTAL 1.939 237 8.182 10.358 

% 19% 2% 79% 100% 
 

Taula 18: Distribució modal dels desplaçaments de connexió per usos (viatges/dia en els dos sentits) 
TOTALS 

Sector VP TPC No mot Totals 
PAU 26 1.059 176 41 1.275 
PAU 27 1.299 216 50 1.565 
PAU 28 3.679 612 142 4.433 
PAU 29 817 136 31 985 
PAU 30 352 59 14 425 
TOTAL 7.206 1.198 278 8.682 

% 83% 14% 3% 100% 
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Taula 19: Distribució modal dels desplaçaments totals per usos (viatges/dia en els dos sentits) 
TOTALS 

Sector VP TPC No mot Totals 
PAU 26 1.324 208 1.134 2.667 
PAU 27 1.669 261 1.609 3.539 
PAU 28 4.689 735 4.433 9.858 
PAU 29 1.022 161 890 2.073 
PAU 30 441 69 393 903 
TOTAL 9.145 1.435 8.460 19.040 

% 48,0% 7,5% 44,4% 100% 
 
 
5.4 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES 
 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006: 
 

Taula 20: Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, DGPT. 

 
Turismes Motocicletes 

Ús 
d’habitatge 

Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça 
per 100 m2 de sostre o fracció 

Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça 
per 200 m2 de sostre o fracció 

Nova estació 
ferroviària 

5 places/30 places ofertes de circulació 5 places/30 places ofertes de circulació 

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
 

Taula 21: Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Projecte de Decret, DGPT. 

Ús d’habitatge 
Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre 

o fracció 
Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments esportius, culturals i 

recreatius 
1 plaça/100 places d’aforament de l’equipament 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 
 
Segons aquests paràmetres seria necessària una reserva total de places d’aparcament fora de la 
via pública vinculada a l’ús residencial de 818 places per turismes, 409 per motocicletes i 1.636 
places per bicicletes. Per a la resta d’usos, la reserva de places d’aparcament per a bicicletes fora 
la via pública seria de 136 pel comercial, 136 per a oficines, 136 per l’industrial, 33 per 
equipaments i de 133 pels espais lliure. 
 

Taula 22: Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública 
Bicicletes  

Sector Turismes Motocicletes Residencial Comercial Oficines Industrial  Espais lliures Equipaments Total bicicletes 
PAU 26 120 60 240 20 20 20 13 0 313 
PAU 27 147 74 295 25 25 25 25 11 404 
PAU 28 418 209 835 70 70 70 75 22 1.140 
PAU 29 93 46 185 15 15 15 13 0 245 
PAU 30 40 20 80 7 7 7 7 0 107 
TOTAL 818 409 1.636 136 136 136 133 33 2.210 

 
Així doncs, aplicant les ràtios del Decret 344/2006, caldria una reserva mínima de 574 places 
d’aparcament per a bicicletes per a usos diferents al residencial. Tanmateix, l’experiència 
demostra que la ràtio del Decret és en aquest cas molt elevada i l’estimació de la reserva de 
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places d’aparcament per a bicicletes s’efectuarà d’acord amb la mobilitat generada prevista en 
aquest mode per tal d’ajustar-se a les necessitats reals.  
 
En base a la distribució modal considerada en el capítol anterior, s’extreu que els usos diferents 
al residencial en total generaran i atrauran 5.097 viatges/dia pels dos sentits en modes no 
motoritzats; es considera que en 15% es realitzaran en bicicleta a nivell urbà i el 30% a nivell 
interurbà (787 viatges/dia en bici en els dos sentits). Considerant una rotació de les places 
d’aparcament de bicicletes de 3 vehicles/plaça, resulta que es necessitarien 131 places per a 
l’estacionament de bicicletes pels usos diferents al residencial. Es proposa, doncs, localitzar 
inicialment a l’entorn de les 130 places d’aparcament per a bicicletes, i en cas que en un futur la 
demanda d’aquest mode de transport s’incrementés, s’augmentaria progressivament l’oferta. 
 

Taula 23: Quantificació de la reserva de places d’aparcaments de bicicletes fora de la via pública per a usos 
diferents al residencial 

Sector Total 
PAU 26 17 
PAU 27 26 
PAU 28 70 
PAU 29 13 
PAU 30 6 
TOTAL 131 

 
D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el 
compliment del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies 
públiques, o com a mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial 
Decret 1053/2014. 
 
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la 
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies 
públiques: 
 
1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica 
específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la 
referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, amb les següents 
dotacions mínimes: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal com 
es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o els 
d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 
places i 

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries 
per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

 
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament a 
les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin 
previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals. 
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5.5 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006 indica que convé preveure a les noves implantacions unes condicions 
mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de 
mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els 
permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial 
dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es 
multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir 
en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels 
nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa 
viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
 
b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
Aplicant aqueste ràtios al sostre comercial i d’oficina previst resulta que serà necessària fer una 
reserva per a càrrega i descàrrega de 21 places: 14 associades a l’ús comercial i 7 a l’ús d’oficina. 
 

Taula 24: Quantificació de la reserva de places per a càrrega i descàrrega  
Sector Comercial Oficines 
PAU 26 2 1 
PAU 27 2 1 
PAU 28 7 3 
PAU 29 2 1 
PAU 30 1 0 
TOTAL 14 7 

 
La càrrega i descàrrega de mercaderies al carrer Comerç es realitzarà durant les finestres 
temporals que s’estableixin, així com l’encotxament i desencotxament de passatgers dels 
/autocars que hi accedeixin. Malgrat que no resulta necessària la delimitació d’espais específics 
per a realitzar aquest tipus d’activitats, el disseny del carrer haurà de tenir-ho en compte per tal 
que es puguin efectuar sense que entorpeixin la circulació de vehicles. En el cas de 
l’encotxament i desencotxament de passatgers és recomanable que aquests espais es localitzin 
propers a Pinord i Torres, que són les activitat que generaran aquest tipus de necessitats. 
 
En el cas dels vehicles de gran tonatge, l’accés es realitzarà a través del carrer Sarriera, de 
manera que en aquest eix caldrà preveure reserves per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 
Concretament, tenint en compte la ubicació de Pinord i Torres, es proposa fer una reserva en el 
tram entre Mare Ràfols i Dr. Pasteur, entre Miquel Torres i Carbó i Bisbe Estalella, i al carrer 
Miquel Torres i Carbó entre Sarriera i Melió. 
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66  IIMMPPAACCTTEE  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  SSOOBBRREE  LLEESS  DDIIVVEERRSSEESS  
XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  

 
6.1 XARXA VIÀRIA 
 
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 9.145 viatges/dia en ambdós sentits, 
dels quals 1.939 són interns i 7.206 són de connexió. Aplicant una ocupació mitjana del vehicle 
d’1,2 persones/vehicle resulta un total de 7.621 vehicles/dia en els dos sentits (1.616 urbans i 
6.005 de connexió). 
 
Per tal d’avaluar l’impacte en la xarxa viària cal restar-hi la mobilitat en vehicle privat actual 
(2.133 viatges/dia en vehicle lleuger que representen 1.777 vehicles/dia amb una ocupació d’1,2 
persones/vehicle i 133 viatges/dia en vehicle pesants que representen 133 vehicles/dia atès que 
en aquest cas l’ocupació considerada és d’1 persona/vehicle). Per tant, la mobilitat associada a 
les preexistències ascendeix a 1.911 vehicles/dia en els dos sentits (388 urbans i 1.523 de 
connexió). 
 
Així doncs, la mobilitat generada i atreta pel desenvolupament del PMU es reduirà un 24% en el 
cas dels desplaçaments urbans (388 vehicles actuals respecte els 1.616 generats i atrets) i un 
25% en el cas dels desplaçaments de connexió (1.523 vehicles actuals respecte els 6.005 
generats i atrets). 
0 
Amb tot l’increment net de vehicles ascendeix a 5.710 vehicles/dia tal i com es mostra en 
aquesta taula: 
 

Taula 25: Increment net de vehicles/dia en els dos sentits 
Sector Interns Connexió Totals 
PAU 26 168 658 827 
PAU 27 234 808 1.042 
PAU 28 640 2.288 2.928 
PAU 29 130 508 638 
PAU 30 56 219 275 
TOTAL 1.228 5.710 

 
Aplicant una hora punta del 10,5% (correspon a l’hora punta mitjana extreta dels aforaments 
automàtics realitzats) representarien 600 vehicles/hora en els dos sentits que es distribuiran a 
través dels diferents carrers del Molí d’en Rovira.  
 
Es tracta de vies d’un únic carril de circulació amb una capacitat teòrica d’uns 700 vehicles/hora i 
que presenten excedents de capacitat superiors al 60%. De manera que aquest increment no 
presentarà problemes de capacitat en la xarxa viària del barri.  
 

6.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La nova demanda en transport públic s’ha estimat en 1.435 viatgers/dia en els dos sentits, dels 
quals 237 viatges/dia són urbans i 1.198 viatges/dia són interurbans. D’acord amb l’EMQ 2006, 
un 62% dels desplaçaments interurbans en transport públic es realitzen en ferrocarril i el 38% 
restant en autobús. Aplicant aquesta distribució resulta que la nova mobilitat en modes 
ferroviaris ascendeix a 743 viatges/dia i en autobús interurbà a 455 viatges/dia en ambdós 
sentits. 
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Cal també en aquest cas descomptar les preexistències, que ascendeixen a 8 desplaçaments en 
autobús urbà, 148 desplaçaments en tren i 91 en autobús interurbà (en els dos sentits). De 
manera que l’increment net de mobilitat en transport públic s’estima en 1.188 viatges/dia en els 
dos sentits: 229 urbans, 595 en tren i 365 en autobús interurbà.  
 
L’àmbit està ben cobert tant pels serveis interurbans d’autobús com pel servei ferroviari. Per 
tant, no es preveu una modificació de la xarxa actual. 
 
Els desplaçaments de connexió en transport públic no utilitzaran l’autobús urbà atesa la 
proximitat de l’estació de tren i de l’estació d’autobusos. 
 
Pel que fa a capacitat del servei, en hora punta donen servei a l’àmbit 2 expedicions de les dues 
línies urbanes d’autobús. Considerant un factor d’hora punta del 10%, l’increment de demanda 
horària en autobús urbà representaria 23 nous viatgers/hora en els dos sentits. Segons dades de 
demanda disponibles, no es supera el 50% de la càrrega màxima en cap de les dues línies 
(estimada en unes 25 places/vehicle). Per tant, tenint en compte les 2 expedicions/hora punta 
en els dos sentits, es considera que l’increment de demanda horària pot ser absorbit entre 
ambdues línies sense provocar problemes de capacitat. 
 
D’altra banda, l’oferta ferroviària en hora punta (8-9h) és de 5 expedicions en els dos sentits, 
mentre que l’increment de demanda horària s’estima en 59 viatgers en els dos sentits aplicant el 
10% d’hora punta. Aquest increment és, doncs, molt petit per comportar problemes de 
capacitat en el servei. 
 
Pel que fa a l’autobús interurbà, l’increment de demanda horària s’estima en 36 viatgers en els 
dos sentits; aquest increment és molt petit per comportar problemes de capacitat en els serveis 
(el municipi està servit per 15 línies diürnes interurbanes, considerant una oferta en hora punta 
d’1exp/sentit i una capacitat de 50 places/veh, resulta una oferta global de 1.500 places/hp en 
els dos sentits; de manera que l’increment representa tan sols un 2,4% de l’oferta).  
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77  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  MMIILLLLOORRAA  DDEE  LLEESS  XXAARRXXEESS  
 
7.1 XARXA PER AL VEHICLE PRIVAT  
 
Malgrat que no es preveuen problemes de capacitat en cap dels carrers que conformen la xarxa 
viària del barri, es preveuen i proposen un seguit d’actuacions classificades en els següents 
punts: 
 
- Regulació del carrer Comerç i sistemes de control d’accés. 
- Jerarquització de la xarxa viària i canvis en els sentits de circulació 
- Intervencions puntuals de millora 
 
D’altra banda, el PMU preveu donar continuïtat al carrer Magarola fins a Dr. Fleming. 
 
7.1.1 REGULACIÓ DEL CARRER COMERÇ I SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS 
 
El projecte del PMU preveu restringir el trànsit de vehicles motoritzats en el carrer Comerç, de 
manera que únicament hi puguin accedir els vehicles amb autorització, els vehicles de serveis, i 
els vehicles que efectuïn operatives de càrrega i descàrrega de mercaderies en les finestres 
temporals que s’estableixin (també els autocars que efectuïn encotxament i desencotxament 
podran accedir-hi en horari d’obertura). Aquest carrer també es preveu que tingui una limitació 
d’accés per tonatge. 
 
La configuració viaria de l’entorn fa que els trams dels carrers que inteserccionen de manera 
perpendiculars al carrer Comerç també tingui la mateixa consideració de trams amb restricció 
d’accés, ja siguin d’accés al carrer Comerç o de sortida. 
 
Per tal de fer efectiva aquest restricció caldrà implantar un sistema de control d’accés. En aquest 
cas el sistema previst serà el de la pilona retràctil. Aquest punts amb control d’accés seran els 
següents: 
 
o Inici carrer Comerç des de l’Av. Barcelona  
o Carrer Magarola des de Sarriera (s’inverteix el sentit de circulació) 
o Carrer Dr. Pasteur des de Sarriera 

 
Figura 32: Proposta de regulació del carrer Comerç i dels carrers adjacents 
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7.1.2 JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA I CANVIS EN ELS SENTITS DE CIRCULACIÓ 
 
Canvi de sentit de circulació del carrer Sarriera: 
 
La restricció d’accés al carrer Comerç farà que aquest eix deixi de ser una via distribuïdora del 
trànsit en el barri i passi a formar part de la xarxa local. En el seu lloc es proposa el carrer 
Sarriera per tal que efectiu la funció de distribució del trànsit en el barri del Molí d’en Rovira des 
de l’Av. Barcelona i per a que això sigui possible caldrà invertir el seu sentit de circulació. De 
manera que el carrer Sarriera serà complementari al carrer Melió, que distribueix el trànsit des 
de l’Av. Vilanova i la Geltrú. 
 
En cas que Sarriera continuï sense connectar amb l’Av. Vilanova i la Geltrú (situació actual), els 
vehicles que es canalitzen per Sarriera es transferiran en sentit sortida del barri per Melió (de 
nou cap a l’Av. Barcelona). El tram de Mare Ràfols entre ambdós carrers també tindrà aquesta 
funció distribuïdora. 
 
Una altra alternativa de connexió entre ambdós eixos longitudinals és el tram del carrer Miquel 
Torres i Carbó, que s’utilitzarà per aquells vehicles que tinguin origen-destí el primer tram de 
Sarriera, de manera que retornin a la xarxa principal minimitzant recorreguts interns pel barri. 
 
Aquesta xarxa distribuïdora seria la que conformaria els itineraris recomanats per als vehicles 
pesants amb origen-destí al barri del Molí d’en Rovira. Cal tenir en compte, que es tracta d’un 
barri on coexisteix l’ús d’habitatge amb l’ús logístic-industrial, de manera que la xarxa viària 
interna canalitza un volum, tot i que reduït, de trànsit pesant. 
 
En cas que es connectés Sarriera amb l’Av. Vilanova i la Geltrú (ja sigui mitjançant una 
intersecció semaforitzada o bé amb rotonda) aquests trams de Mare Ràfols i Miquel Torres i 
Carbó farien una funció de xarxa local, de manera que les vies distribuïdores de vehicles en el 
barri serien Sarriera en sentit sud i Melió en sentit nord. 
 

Figura 33: Proposta de jerarquització viària 
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Canvi de sentit del darrer tram del carrer Comerç (entre Mare Ràfols i Av. Vilanova i la Geltrú). 
 
Tot l’eix del carrer Comerç té sentit oest excepte el tram entre l’Av. Vilanova i la Geltrú i Mare 
Ràfols, que té sentit est.. 
 
Actualment els vehicles que es canalitzen pel carrer Comerç i volen continuar en sentit centre 
s’encaminen per Mare Ràfols i Doctor Fleming fins a l’Av. Vilanova i la Geltrú, de manera que en 
aquest cas es proposa invertir el darrer tram del carrer Comerç, fent-lo de sortida fins a l’Av. 
Vilanova i la Geltrú, per tal de tenir una alternativa més directa que minimitzi el recorregut. 
 

Figura 34: Proposta de itineraris de sortida dels vehicles del carrer Comerç  

 
 
 
7.1.3 INTERVENCIONS PUNTUALS DE MILLORA 
 
A priori es detecten 5 punts (1, 2, 3, 4 i 5 de la imatge inferior) en els que es poden presentar 
dificultats de maniobra per als vehicles pesants alhora d’efectuar els girs. Aquests són els 
següents: 
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Figura 35: Ubicació dels punts d’intervenció  

 
 

1. Intersecció de l’Av. Barcelona amb el carrer Sarriera: en el seu moment es va realitzar un 
estretament de la calçada en la connexió de Sarriera amb l’Av. Barcelona; en aquest 
punt es proposa ampliar la cruïlla (retallant una part de vorera) per tal de permetre el 
radi de gir necessari als vehicles pesants que s’incorporin al carrer Sarriera.   

Figura 36: Intersecció del carrer Sarriera amb l’Av. Barcelona 

 
 

2. Intersecció del carrer Sarriera amb el carrer Mare Ràfols: es tracta de dos carrers amb 
una secció d’entre 8-9 metres que interseccionen de manera perpendicular. Tots dos 
carrers disposen de dos cordons d’aparcament, fet que redueix la secció de la calçada 
disponible per a circulació i maniobra dels vehicles. En cas que no es connecti el carrer 
Sarriera amb l’Av. Vilanova i la Geltrú, aquest punt formarà part de l’itinerari recomanat 
pels vehicles pesants, de manera que caldrà assegurar-se que el radi de gir permet fer 
aquesta maniobra. Algunes actuacions que es proposen són prohibir l’aparcament 
adjacent a la cruïlla i a tocar del pas de vianants, i fer les voreres deprimides en les 
cantonades per facilitar el gir dels vehicles. 
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Figura 37: Intersecció del carrer Sarriera amb Mare Ràfols 

 
 

3. Intersecció del carrer Sarriera amb el carrer Miquel Torres i Carbó: es tracta d’un 
encreuament com el de l’anterior punt, de manera que en aquest cas es proposen el 
mateix tipus d’intervencions. Es considera important també la intervenció en aquest 
encreuament atès que alguns vehicles pesants que s’incorporin per Sarriera efectuaran 
la distribució de mercaderies en el primer tram del carrer, de manera que es considera 
més adient que tornin a incorporar-se a la xarxa principal el més aviat possible 
minimitzant els recorreguts interns pel barri. 

Figura 38: Intersecció del carrer Sarriera amb Miquel Torres i Carbó 

 
 

4. Intersecció del carrer Miquel Torres i Carbó amb Melió: es tracta d’un encreuament com 
els anteriors, de manera que en aquest cas es proposen el mateix tipus d’intervencions 
(prohibir l’aparcament adjacent a la cruïlla i a tocar del pas de vianants, i fer les voreres 
deprimides en les cantonades per facilitar el gir dels vehicles). 
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Figura 39: Intersecció del carrer Miquel Torres i Carbó amb Melió 

 
 

5. Intersecció del carrer Mare Ràfols amb Melió: en aquest cas es tracta d’un gir sobre una 
cruïlla amb xamfrà, de manera que hi ha més espai disponible pel radi de gir. De totes 
maneres també es recomana prohibir l’aparcament adjacent a la cruïlla i a tocar del pas 
de vianants, així com fer les voreres deprimides en les cantonades per facilitar el gir dels 
vehicles. 

Figura 40: Intersecció del carrer Mare Ràfols i Carbó amb Melió 

 

 
D’altra banda, una possible connexió directa Sarriera – Av. Vilanova i la Geltrú representaria una 
millora en l’estructuració viaria del barri (més entendible), i evitaria el gir dels vehicles pesants 
des de Sarriera cap a Mare Ràfols. Tanmateix, aquesta connexió directa comporta un seguit de 
dificultats entre les que es destaca la diferència de cota i l’afectació al parc que es localitza 
adjacent al darrer tram del carrer Sarriera. 
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Figura 41: Parc adjacent al darrer tram del carrer Sarriera 

 
 

Aquesta connexió es podria efectuar o bé amb intersecció semaforitzada o bé amb rotonda. En 
aquest darrer cas comportaria una intervenció urbanística de gran magnitud; la semaforització, 
tot i que a nivell urbanístic resulta més fàcil d’implantar, comporta reduir la capacitat de l’Av. 
Vilanova i la Geltrú atès que en aquest punt es podrien realitzar tots els moviments i per tant, 
s’hauria de donar fase de verd per a tots ells (en el cas de la rotonda, aquesta s’autoregula en 
funció del trànsit de cada moment). 
 

Figura 42: Esquema de l’encreuament amb rotonda del carrer Sarriera amb l’Av. Vilanova i la Geltrú. Font: 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 
 
 
7.2 XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU  
 
En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 
 

- En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s’han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de 
situar de manera que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants 
sigui inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és 
possible. 
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- Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 

nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article 
15.2 i s’han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del 
municipi i, si s’escau, dels municipis veïns. 

 
- L'espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s'ha de 

configurar de manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a 
bicicletes i que es garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

D’acord el capítol 6.2 no es preveuen dèficits de capacitat en cap línies d’autobús urbà ni 
interurbà que absorbiran la nova mobilitat generada i atreta pel desenvolupament de l’àmbit del 
PMU, ni tampoc en el servei ferroviari.  
 
Quan a cobertura de les parades existents, es compleixen els requisits establerts en el Decret 
344/2006 en relació a la distància màxima a recórrer entre les parades i el nou sector.  
 
Tanmateix, es fan les següents recomanacions: 

 Crear una nova parada per a la línia L2 entre les parades 23 (Gral. Vallès – Dr. Fleming) i 
24 (Melió – Av. Barcelona) separades més de 700 metres. Aquesta nova parada es 
podria localitzar entre els carrers Dr. Janer i Miquel Torres Carbó, on es localitza la peça 
d’equipaments proposada pel PMU. 

 Desplaçar la parada 15 (Bisbe Estalella – Melió) al punt de nova parada proposat per l’L2, 
de manera que tingui més centralitat en l’àmbit del Molí d’en Rovira. 

 
Figura 43: Proposta de ubicació de parades al barri Molí d’en Rovira 
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Aquesta nova parada haurà d’estar dotada de la infraestructura mínima necessària 
(senyalització de parada i informació sobre horaris i recorreguts dels serveis que hi efectuen 
parada). 
 
 
7.3 XARXA D’ITINERARIS DE VIANANTS 
 
L’Article 15 del Decret 344/1006 per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat 
generada estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport, i indica que: 
 
- La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que permetin 

evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

o Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i 
els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els 
itineraris per a les persones vianants. 

o Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i 
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la 
seva concepció han de tenir en compte aquest criteri. 

o En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, 
s’han d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants 
alineats amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants. 
 

- Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 
 

- Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d'accessibilitat. 

 
El PMU preveu la reurbanització del carrer Comerç amb plataforma única, creant un nou espai 
de convivència en el que els vianants puguin fer ús de tota la secció del carrer.  
 
D’altra banda, a l’interior de l’àmbit del PMU es preveu la creació d’un parc urbà en dos peces 
adjacent al tram del carrer Sarriera entre els carrers Miquel Torras i Carbó i el carrer Dr. Janer.  
 
El carrer del Dr. Janer es conforma com un eix sense mobilitat motoritzada que formarà part del 
propi parc. 
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Figura 44: Tipologia de carrers proposada 

 
 
L’àmbit haurà d’estar dotat de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1,8 metres 
per tal de garantir l’accessibilitat i donar compliment a l’ordre VIV/561/2010. En aquest sentit 
caldrà arranjar i ampliar moltes de les voreres que actualment s’hi localitzen.  
 
D’altra banda, caldrà ubicar passos de vianants en els quatre encreuaments de la cruïlla. Tal i 
com està contemplat a l’ordre VIV/561/2010, tots els passos de vianants hauran de disposar de 
senyalització en el pla de terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles. Així 
mateix, caldrà que disposi de gual adaptat, amb una pendent longitudinal inferior al 10% si la 
longitud del gual no supera els 2 metres, i si la longitud del gual no supera els 2,5 metres el 
pendent haurà de ser del 8%.  
 
L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en funció de 
la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. Com que els carrers del sector estaran 
dins d’una trama urbana, la velocitat màxima permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient 
una amplada de 3 metres. 
 
La llargada màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres. En cap 
cas les amplades de la calçada dels carrers projectats superen aquesta distància. 
 
Per tal de millorar la visibilitat a les cruïlles es fan les següents recomanacions:  
 
- Localització de l’estacionament al costat contrari al d’entrada dels vehicles que venen pel 

carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major visibilitat a la cruïlla. 
 
- Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la visibilitat 

del vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la visibilitat als 
passos de vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició de l’estacionament 
en els 10 m anterior al pas ja que es podrien donar casos d’estacionaments indeguts que 
afectarien a la visibilitat del vianant). 
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Figura 45: Proposta de localització de l’aparcament 

 
 

Figura 46: Millora en la visualització a les cruïlles. Font: DPTOP 

  

 
7.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES  
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el 
següent: 

- Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

- La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 
15.2. 

- Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran 
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.  

- La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 
de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la 
xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

- Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, 
llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 
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- Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la resta 
dels vehicles. 

 
La mobilitat en bicicleta per accedir a l’àmbit del PMU es realitzarà a través del futur passeig de 
la llosa del tren, eix que connectarà el Molí d’en Rovira amb la Girada al sud i la Barceloneta i el 
polígon industrial Llevant al nord. 
 
La connexió amb el centre de la ciutat es realitzarà a través del carrer Cal Bolet en sentit nord i a 
través del carrer General Cortijo en sentit sud, mitjançant carrers de zona 30 i per tant, 
compartint calçada amb el vehicle motoritzat. Caldrà reforçar la senyalització horitzontal per 
donar més visibilitat a les bicicletes.  
 

Figura 47: Exemples de senyalització d’un itinerari ciclable compartint calçada amb el vehicle motoritzat 

 
 
Com a eixos de connectivitat transversal a l’interior del barri es fan les següents propostes: 
 
Opció A: es proposen com a eixos de connectivitat transversal el dos que tenen continuïtat a 
través de la xarxa de camins rurals: d’una banda el carrer Bisbe Estalella i d’altra banda el carrer 
Mare Ràfols.  
 
Es tracta en tots dos casos de carrers de sentit únic (est) amb una amplada d’uns 10 metres. En 
ambdós casos es proposa que les bicicletes circulin compartint calçada amb el sentit de 
circulació dels vehicles motoritzats, i en el sentit invers localitzar senyalització de carril bici en 
detriment d’un dels cordons d’aparcament (en els trams entre Sarriera i Dr. Fleming). De 
manera que la distribució de l’espai entre façanes seria de 3,5m pel carril de circulació, 1,5 pel 
carril bici en contrasentit, 2 m pel cordó d’aparcament i dues voreres d’1,5 m. 
 
En el cas del carrer Mare Ràfols, entre Dr Fleming i l’Av. Ronda de Mar, la secció del carrer és 
variable, en aquest cas es proposa pel primer tram (Dr. Fleming – Av. del Garraf) fer extensible la 
proposta esmentada anteriorment (el tram entre Dr. Fleming i Bühl no té prou espai la calçada 
per segregar carril bici contrasentit, de manera que en aquest tram caldria utilitzar una part de 
l’espai adjacent sense urbanitzar) i pel darrer tram (Av. del Garraf – Ronda de Mar) senyalitzar 
un carril bici bidireccional en calçada. 
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Figura 48: Proposta itineraris ciclables. Opció A 

 
 
Opció B: també es proposen com a eixos de connectivitat transversal el carrer Bisbe Estalella i el 
carrer Mare Ràfols. En aquest cas, però, l’eix de Mare Ràfols es desdobla, de manera que Mare 
Ràfols es l’itinerari transversal en sentit est, i el carrer del General Vallès ho és en sentit oest. 
L’itinerari de les bicicletes a través d’ambdós eixos es podria realitzar o bé compartint calçada 
amb el vehicle motoritzat (alternativa 1), o bé senyalitzant un carril bici unidireccional per 
calçada en detriment d’un cordó d’aparcament (alternativa 2). En alguns trams, però, no hi ha 
secció suficient per a segregar l’espai de les bicicletes (en el cas del carrer General Vallès entre 
Bühl i Av. del Garraf, i en el cas de Mare Ràfols entre Bühl i Dr. Fleming) de manera que en 
aquests trams caldria compartir l’espai de calçada. 
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Figura 49: Proposta itineraris ciclables. Opció B 

 
 
Caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i atracció de viatges. 
 
 
7.5 APARCAMENT 
 
La ubicació de les activitats de Torres i Pinord comportaran la generació i atracció d’autocars per 
a visitar les seves instal·lacions. A banda de resoldre les operatives d’encotxament i 
desencotxament de passatgers cal preveure un espai per a l’estacionament d’autocars. 
 
Atès que l’estació d’autocars de Vilafranca del Penedès es localitza molt propera a l’àmbit del 
Molí d’en Rovira, es considera que aquesta seria la ubicació òptima per al seu estacionament. En 
aquest sentit, es proposa promoure els acords necessaris amb el gestor de l’estació d’autobusos 
de Vilafranca del Penedès per tal que això sigui possible. 
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88  AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLEESS  PPRROOPPOOSSTTEESS  
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
per al desenvolupament del Pla de millora urbana del carrer Comerç al municipi de Vilafranca 
del Penedès contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals 
directrius marcades per el nou marc establert per la recentment aprovada Llei de Mobilitat, com 
són: 
 
Directriu de mobilitat 1: 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de 
màxima seguretat des de les parades de transport públic fins l’origen o la destinació del 
desplaçament. 
 
Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar l’exclusió 
social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4.Facilitar l’accessibilitat als centres de 
treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no motoritzats en 
aquells centres propers als nuclis urbans. 
 
Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 
metropolitans. 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació establint 
diferents tipologies de carrers. 
 
Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una 
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2.Condicionar una xarxa urbana d’itineraris 
per a bicicletes. 13.6. Establir carrers de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació 
del trànsit. 13.9 Promoure els aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades 
de transport públic, centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat 
viària de la bicicleta. 
 
Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats. 
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99  SSÍÍNNTTEESSII  II  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 
 
Objecte de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat, determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, 
els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada per ésser aprovats.  
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada pel desenvolupament Pla de millora urbana del carrer Comerç al municipi de 
Vilafrnaca del Penedès, així com l’avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i 
el seu impacte en la mobilitat.  
 
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit del PMU, amb una superfície de 78.643 m2.  
 
Mobilitat generada 
 
La mobilitat total generada i atreta pel PMU ascendeix a 19.040 viatges/dia. L’increment net de 
un cop descomptats la mobilitat de l’activitat actual és de 14.949 viatges/dia  
 
La nova mobilitat generada i atreta pel desenvolupament del PMU es realitzarà majoritàriament 
en vehicle privat (48%), seguidament de la mobilitat en modes no motoritzats (44,4%); a més 
distància es situa el transport públic (7,5%). 
 
 
Xarxa viària 
 
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 9.145 viatges/dia en ambdós sentits, 
dels quals 1.939 són interns i 7.206 són de connexió. Aplicant una ocupació mitjana del vehicle 
d’1,2 persones/vehicle resulta un total de 7.621 vehicles/dia en els dos sentits (1.616 urbans i 
6.005 de connexió). Descomptant la mobilitat actual, l’increment net de vehicles ascendeix a 
5.710 vehicles/dia: 1.228 interns i 4.482 de connexió. 
 
Malgrat que no es preveuen problemes de capacitat en cap dels carrers que conformen la xarxa 
viària del barri, es preveuen i proposen un seguit d’actuacions classificades en els següents 
punts: 
 
- Regulació del carrer Comerç i sistemes de control d’accés: el carrer Comerç i els trams dels 

carrers perpendiculars que hi interseccionen tindran restriccions d’accés als vehicles 
motoritzats; es localitzaran pilones automàtiques en les entrades per a controlar l’accés. 
 

- Jerarquització de la xarxa viària i canvis en els sentits de circulació:  
 
o Es proposa modificar el sentit de circulació del carrer Sarriera per a que exerceixi la 

funció d’eix distribuïdor de la mobilitat motoritzada en sentit sud, de manera 
complementaria al carrer Melió (distribució en sentit nord); la connexió entre 
ambdós es realitzaria a través de Mare Ràfols i Miquel Torres i Carbó. Aquests serien 
els itineraris recomanats per als vehicles pesants. 

o Es proposa invertir el darrer tram del carrer Comerç (entre Mare Ràfols i Av. 
Vilanova i la Geltrú) per a millora la connectivitat cap al centre del nucli urbà en cas 
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que el carrer Sarriera continuï sense connectar de manera directa amb Av. Vilanova i 
la Geltrú.  

 
- Intervencions puntuals de millora: es proposen actuacions en 5 cruïlles per facilitar el radi de 

gir dels vehicles pesants: Av. Barcelona – Sarriera, Sarriera - Mare Ràfols, Sarriera - Miquel 
Torres i Carbó, Mare Ràfols – Melió i Miquel Torres i Carbó – Melió. 

 
D’altra banda, el PMU preveu donar continuïtat al carrer Magarola fins a Dr. Fleming. 
 
 
Transport públic 
 
La nova demanda en transport públic s’ha estimat en 1.435 viatgers/dia en els dos sentits, dels 
quals 237 viatges/dia són urbans i 1.198 viatges/dia són interurbans. La nova mobilitat en modes 
ferroviaris ascendeix a 743 viatges/dia i en autobús interurbà a 455 viatges/dia en ambdós 
sentits. 
 
Descomptant la mobilitat actual l’increment net de mobilitat en transport públic s’estima en 
1.188  viatges/dia en els dos sentits: 229 urbans, 595 en tren i 365 en autobús interurbà. 
 
No es preveuen dèficits de capacitat en cap línies d’autobús urbà ni interurbà que absorbiran la 
nova mobilitat generada i atreta pel desenvolupament de l’àmbit del PMU, ni tampoc en el 
servei ferroviari.  
 
Quan a cobertura de les parades existents, es compleixen els requisits establerts en el Decret 
344/2006 en relació a la distància màxima a recórrer entre les parades i el nou sector.  
 
Tanmateix, es fan les següents recomanacions: 

 Crear una nova parada per a la línia L2 entre les parades 23 (Gral. Vallès – Dr. Fleming) i 
24 (Melió – Av. Barcelona) separades més de 700 metres. Aquesta nova parada es 
podria localitzar entre els carrers Dr. Janer i Miquel Torres Carbó, on es localitza la peça 
d’equipaments proposada pel PMU. 

 Desplaçar la parada 15 (Bisbe Estalella – Melió) al punt de nova parada proposat per l’L2, 
de manera que tingui més centralitat en l’àmbit del Molí d’en Rovira. 

 
Vianants  
 
El PMU preveu la reurbanització del carrer Comerç amb plataforma única dotant al vianant de 
l’ús de tota la secció del carrer. D’altra banda, a l’interior de l’àmbit del PMU es preveu la 
creació d’un parc urbà en dos peces adjacent al tram del carrer Sarriera entre els carrers Miquel 
Torras i Carbó i el carrer Dr. Janer.  
 
El carrer del Dr. Janer es conforma doncs com un eix sense mobilitat motoritzada que formarà 
part del propi parc.  
 
El carrer del Dr. Janer es conforma com un eix sense mobilitat motoritzada que formarà part del 
propi parc. 
 
L’àmbit haurà d’estar dotat de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1,8 metres 
per tal de garantir l’accessibilitat i donar compliment a l’ordre VIV/561/2010. En aquest sentit 
caldrà arranjar i ampliar moltes de les voreres que actualment s’hi localitzen.  
 
Caldrà ubicar passos de vianants en els quatre encreuaments de la cruïlla. 
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Bicicletes 
 
La mobilitat en bicicleta per accedir a l’àmbit del PMU es realitzarà a través del futur passeig de 
la llosa del tren, eix que connectarà el Molí d’en Rovira amb la Girada al sud i la Barceloneta i el 
polígon industrial Llevant al nord. 
 
La connexió amb el centre de la ciutat es realitzarà a través del carrer Cal Bolet en sentit nord i a 
través del carrer General Cortijo en sentit sud, mitjançant carrers de zona 30 i per tant, 
compartint calçada amb el vehicle motoritzat. Caldrà reforçar la senyalització horitzontal per 
donar més visibilitat a les bicicletes.  
 
Com a eixos de connectivitat ciclable a l’interior del barri es fan les següents propostes: 
 

A. Es proposen com a eixos de connectivitat transversal el dos que tenen continuïtat a 
través de la xarxa de camins rurals: d’una banda el carrer Bisbe Estalella i d’altra banda 
el carrer Mare Ràfols. 

 
B. També es proposen com a eixos de connectivitat transversal el carrer Bisbe Estalella i el 

carrer Mare Ràfols. En aquest cas, però, l’eix de Mare Ràfols es desdobla, de manera 
que Mare Ràfols es l’itinerari transversal en sentit est, i el carrer del General Vallès ho és 
en sentit oest. 

 
Caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i atracció de viatges. 
 
 
Aparcament 
 
Segons els paràmetres del Decret 344/2006 seria necessària una reserva total de places 
d’aparcament fora de la via pública vinculada a l’ús residencial de 818 places per turismes, 409 
per motocicletes i 1.636 places per bicicletes.  
 
Per a usos diferents al residencial es proposa localitzar inicialment a l’entorn de les 130 places 
d’aparcament per a bicicletes, i en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport 
s’incrementés, s’augmentaria progressivament l’oferta  
 
La càrrega i descàrrega de mercaderies al carrer Comerç es realitzarà durant les finestres 
temporals que s’estableixin, així com l’encotxament i desencotxament de passatgers dels 
autocars que hi accedeixin (associats a les activitats de Torres i Pinord). Malgrat que no resulta 
necessària la delimitació d’espais específics per a realitzar aquest tipus d’activitats, el disseny del 
carrer haurà de tenir-ho en compte per tal que es puguin efectuar sense que entorpeixin la 
circulació de vehicles 
 
En el cas dels vehicles de gran tonatge, l’accés es realitzarà a través del carrer Sarriera, de 
manera que en aquest eix caldrà preveure reserves per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 
Concretament, tenint en compte la ubicació de Pinord i Torres, es proposa fer una reserva en el 
tram entre Mare Ràfols i Dr. Pasteur, entre Miquel Torres i Carbó i Bisbe Estalella, i al carrer 
Miquel Torres i Carbó entre Sarriera i Melió. 
 
D’altra banda, serà necessària fer una reserva per a càrrega i descàrrega de 21 places: 14 
associades a l’ús comercial i 7 a l’ús d’oficina. 
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A banda de resoldre les operatives d’encotxament i desencotxament de passatgers cal preveure 
un espai per a l’estacionament d’autocars. 
 
Atès que l’estació d’autocars de Vilafranca del Penedès es localitza molt propera a l’àmbit del 
Molí d’en Rovira, es considera que aquesta seria la ubicació òptima per al seu estacionament. En 
aquest sentit, es proposa promoure els acords necessaris amb el gestor de l’estació d’autobusos 
de Vilafranca del Penedès per tal que això sigui possible. 
 



5. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 

 

5.1. Justificació i marc legal 

D’acord amb les lleis aplicables 6/2009, 21/2013 i 16/2015, al tractar-se d’una modificació de 

POUM en sòl urbà, aquesta no està subjecta a avaluació ambiental estratègica (disposició 

addicional 8a punt 6.c) Primer). 

Amb tot, el present anàlisi es redacta per valorar la incidència de la modificació proposada 

sobre els aspectes ambientals d’aquest. En concret, cal valorar si les consideracions i anàlisis 

realitzats dels aspectes ambientals del POUM per aquests àmbits es veuen substancialment 

alterats amb la nova proposta, i si el POUM manté l’objectiu de desenvolupament urbanístic 

sostenible. 

La proposta de modificació plantejada no modifica de manera negativa les condicions de 

relació amb el medi que disposen els terrenys actuals, ni suposa un canvi important de les 

previsions inicials del POUM i s’entén que no afecta substancialment de manera negativa cap 

dels vectors ambientals considerats en la redacció del planejament. 

La modificació proposada no genera un increment dels impactes ambientals significatius de 

l’aplicació del Pla, essent perfectament compatible la proposta de modificació del POUM amb 

la consecució dels objectius ambientals del planejament, i s’entén que continua vigent 

l’estratègia que perseguia el POUM en aquest àmbit. 

Tot i que no s’afecta Sòl No Urbanitzable, i com ja s’ha dit, aquesta Modificació Puntual del 

POUM – Carrer Comerç no està subjecta a avaluació ambiental estratègica, l’abast d’aquest 

planejament (89.370 m2 de teixit urbà a renovar) representa una gran oportunitat perquè la 

regeneració urbana que s’hi esdevindrà es faci seguint uns objectius ambientals ambiciosos, 

s’adapti a la incidència del canvi climàtic a la ciutat, i inclogui mesures tant de mitigació com 

d’adaptació a aquest canvi. És per aquest motiu, doncs, que sense arribar al detall d’un Estudi 

Ambiental Estratègic pròpiament, s’ha volgut analitzar els aspectes i elements ambientalment 

més rellevants d’aquesta Modificació, així com fer propostes per a la millora ambiental de 

l’àmbit. 

 

Relació amb d’altres plans i programes 

Des de l’any 2003 –any d’aprovació de l’actual POUM- s’han desenvolupat figures de 

planejament tan territorial com sectorial, així com Plans i ordenances municipals, que caldrà 

que aquesta modificació de POUM contempli. Es citen a continuació aquells plans amb major 

incidència ambiental: 

- El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010-2026) 

- Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya 2006-2026 



- Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2013-2018) 

- Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (2012-2020) 

- Llei 16/2017, de Canvi Climàtic 

- Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (2013-2020) 

- Actualització del Pla d’Acció Ambiental de Vilafranca del Penedès (2009) 

- Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Vilafranca del Penedès (2011). 

- Agenda 21 Supramunicipal de l’Alt Penedès (2012) 

- Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de Vilafranca del Penedès (2015) 



5.2 Requeriments ambientals significatius 

5.2.1. Matriu de caracterització ambiental de l’àmbit 

En aquesta matriu es pretén fer un llistat dels principals requeriments ambientals en 

planejament, i s’avalua si tenen presència en l’àmbit i, en cas que sí, si es consideren 

rellevants. Els requeriments ambientals rellevants seran els que s’analitzaran en el següent 

apartat. Donat que, com s’ha dit, no s’afecta a Sòl No Urbanitzable, els elements 

ambientalment més rellevants seran els principals vectors del metabolisme urbà, ja que són els 

que poden resultar ambientalment més significatius.  

ELEMENT 

AMBIENTAL 

 PRESÈNCIA EN 

L’ÀMBIT 

RELLEVÀNCIA 

Biodiversitat, connectivitat 

ecològica i patrimoni 

natural 

Usos agrícoles o ramaders NO NO 

Usos forestals NO NO 

Activitats extractives NO NO 

Instal·lacions en SNU NO NO 

HIC prioritaris NO NO 

HIC no prioritaris NO NO 

Espècies protegides o en extinció NO NO 

Espais PEIN NO NO 

Espais XN2000 NO NO 

Sistema d’espais oberts  NO NO 

Arbres catalogats NO* NO 

Zones humides NO NO 

Espais d’interès geològic NO NO 

Àrees de gestió cinegètica NO NO 

Altres espais de valor natural NO NO 

Connectors a nivell territorial NO NO 

Infraestructura verda municipal SÍ SÍ 

Ambient atmosfèric Qualitat de l’aire SÍ SÍ 

Contaminació acústica SÍ SÍ 

Contaminació lluminosa SÍ SÍ 

Camps electromagnètics SÍ SÍ 

Mobilitat SÍ SÍ 



Cicle de l’aigua Cursos fluvials NO NO 

Qualitat en aigües superficials NO NO 

Masses d’aigua subterrània SÍ NO 

Aqüífers protegits NO NO 

Qualitat en aigües subterrànies SÍ NO 

Zona vulnerable per nitrats NO NO 

Abastament SÍ SÍ 

Sanejament SÍ SÍ 

Energia i canvi climàtic Eficiència energètica i energies 

renovables 

SÍ SÍ 

Emissions de GEH SÍ SÍ 

Actuacions per a l’adaptació al 

Canvi Climàtic 

SÍ SÍ 

Mobilitat SÍ SÍ 

Residus Generació de residus SÍ SÍ 

Infraestructures gestió residus NO NO 

Riscos naturals Riscos geològics NO NO 

Risc d’incendis forestals NO NO 

Risc d’inundacions NO NO 

Riscos tecnològics Risc químic per indústries NO NO 

Risc per transport de 

mercaderies perilloses 

NO NO 

Risc nuclear NO NO 

Risc radiològic NO NO 

Risc contaminació de sòls SÍ NO 

Risc aeronàutic NO NO 

Paisatge i patrimoni Unitats del paisatge NO NO 

Àmbits de vulnerabilitat 

paisatgística 

SÍ NO 

Patrimoni cultural – Elements i 

conjunts d’interès patrimonial 

SÍ SÍ 

 

 



5.2.2. Anàlisi dels elements ambientalment rellevants 

 

Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

Infraestructura verda municipal 

Vilafranca del Penedès compta amb unes 38 hectàrees de zones verdes urbanes, i més de 

12.000 arbrat viari, més l’arbrat existent en parcs i jardins. El verd urbà ajuda a regular la 

temperatura a la ciutat, disminuint l’efecte illa de calor.  

Des de 2005, la superfície de verd urbà a Vilafranca ha anat augmentat progressivament. El 

creixement urbà del municipi ha anat acompanyat d’una revalorització dels espais verds i de 

l’arbrat com a components destacats del paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels 

vilafranquins. Els espais verds de Vilafranca són, en general, de petites dimensions i es troben 

repartits per tota la ciutat. Això significa presència de verd arreu, però suposa, alhora, 

dificultat en el manteniment a causa de les seves dimensions i la seva fragmentació. 

La diversitat de l’arbrat viari de Vilafranca és força bona, si bé hi ha una alta concentració de 

plàtans (Platanus x hispanica) (34%), que pot produir problemes en cas de malures importants. 

Pot ser problemàtic també l’om (Ulmus pumila) (11%). En els darrers anys, però, s’han anat 

introduint noves espècies per tal d’augmentar la biodiversitat de la vegetació existent, fins 

arribar a les 71 espècies d’arbres que hi ha actualment. 

 

Estructura d’espais verds i equipaments del POUM  

 

A nivell de planejament, els grans espais verds de la ciutat, s’han concebut com a dits verds 

que penetren a la ciutat, afavorint una transició suau entre l’espai urbà i el sòl rústic.  

En l’àmbit d’estudi, no hi ha actualment cap zona verda i únicament trobem arbrat al carrer 

Comerç i a l’Avinguda de Barcelona.  



Al carrer Comerç hi trobem arbrat a banda i banda, amb gairebé 80 exemplars de Sophora 

japonica. Cal destacar la poca distància entre l’arbre i la façana, al costat de les façanes del 

carrer Comerç. També que algunes baixes han estat substituïdes per Acer negundo. 

Sófores del carrer Comerç i troanes i washingtonies a la plaça de l’Av. de Barcelona amb el c. Sarriera  

   

A l’Av. de Barcelona hi trobem arbrat de nova plantació, amb 14 exemplars de plàtans 

(Platanus hispanica), en el viari de l’Avinguda de Barcelona, i 6 exemplars de Washingtonia 

robusta i 7 troanes (Ligustrum japonicum), a la plantació de la plaça entre l’Av. de Barcelona i 

el carrer Sarriera. 

En l’àmbit d’estudi, el parc urbà es dibuixa en contigüitat al SUD de Mas Rabassa. Tal i com 

preveu el POUM, aquest parc tindrà continuïtat en el sector de Mas Rabassa, quan aquest es 

desenvolupi, arribant fins el SNU. Per l’altre extrem, el parc connecta amb el carrer Sarriera, 

amb una important franja de zona verda, des del carrer Cortina i fins l’Av. de Barcelona, on es 

projecta un espai verd que connectarà amb la zona verda del carrer Comerç i de l’Eix de la Via. 

Estructura d’espais verds de l’àmbit d’estudi  

 



Cada vegada està més demostrat que l’espai agrari i forestal del voltant de la ciutat alimenta la 

biodiversitat dels espais verds urbans i per tant, cal vetllar perquè aquests espais estiguin ben 

connectats. El verd urbà és biodiversitat botànica i alhora constitueix un suport per a la 

biodiversitat animal. Cal considerar-lo una infraestructura ecològica i planejar-lo com una 

xarxa verda enlloc d’un mapa d’espais aïllats. La continuïtat dels espais verds permet la 

mobilitat de fauna, sovint beneficiosa per al control de plagues i per la nostra salut, com ara 

ocells, petits mamífers, amfibis, insectes i d’altres organismes. Així ho entén aquesta 

modificació de POUM, d’acord amb l’Estratègia de la Unió Europea per la Biodiversitat fins al 

2020. 

D’altra banda, de cara als ciutadans, aquests connectors ofereixen itineraris de passeig que 

connecten la zona urbana amb l’entorn natural, i, en el cas d’estudi, de magatzems vitivinícoles 

i d’altres equipaments relacionats amb el món del vi, amb les vinyes properes. 

--- 

Tot i que fora de l’àmbit, donat que està en el límit del sector, cal destacar la presència d’una 

figuera que es proposa per a catalogar com a Arbre d’Interès Local. Es tracta d’un exemplar de 

figuera (Ficus carica), amb un perímetre de més de 300 cm i una capçada ampla i frondosa. 

ubicació , La ubicació és al c/ Dr. Fleming amb el c/ Cortina. 

Ubicació i imatge de l’exemplar de figuera a catalogar  

   

 

Ambient atmosfèric 

Qualitat de l’aire 

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, de les calefaccions domèstiques i dels focus industrials propers al nucli urbà. 

A la Zona de Qualitat de l'Aire 3, Penedès - Garraf, durant els darrers anys, 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. 

Evolució de diòxid de nitrogen NO2 a Vilafranca del Penedès  

 

Font: La qualitat de l’aire de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2016 

 

Evolució d’ozó troposfèric (O3) a Vilafranca del Penedès 

 

Font: La qualitat de l’aire de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2016 

  

Evolució de les partícules en suspensió <10micres (PM10) a Vilafranca del Penedès 

 

Font: La qualitat de l’aire de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 2016 

Cal destacar que en l’àmbit d’estudi hi ha hagut incidències en relació a la contaminació 

atmosfèrica. Es detectava un polsim negre que es dipositava en façanes i teulades del barri. 

Per aquest motiu, l’any 2008 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que es fes un estudi 

de qualitat de l’aire en aquest barri. Es varen mesurar partícules en suspensió PM10, òxids de 

nitrogen i ozó, alhora que es recolliren diferents paràmetres meteorològics. Els resultats van 

concloure que els nivells dels valors mesurats estaven per sota del que marca la legislació i que 

les partícules negres sedimentables són de mida més gran a les PM10 (que són les que estan 

regulades per la legislació donat que són més perjudicials per la salut). 



Contaminació acústica 

El Mapa de capacitat acústica de Vilafranca és vigent des de l’any 2006. L’any 2011 se’n va fer 

una actualització per adaptar-lo als canvis normatius i per prendre en consideració els usos del 

sòl vigents i planificats pel POUM, i és el mapa actualment vigent. L’àmbit d’estudi es classifica 

com a zona B1 (residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). 

 

Mapa de capacitat acústica vigent 

 

Cal destacar la gran millora acústica que ha tingut l’àmbit –principalment el carrer Comerç- 

amb el cobriment de l’eix ferroviari. El següent esquema reflecteix l’impacte acústic que al seu 

dia tenia el pas del ferrocarril (la línia ferroviària convencional i l’Alta Velocitat) i que recollia el 

mapa de 2006. 

Situació acústica abans del cobriment de l’eix ferroviari (2006) 

 

La supressió del trànsit projectada en el carrer Comerç millorarà encara més aquesta situació.  

D’altra banda, l’estratègia ja iniciada amb el pla general de 1.982, i seguida amb el POUM de 
2003, de trasllat dels usos industrials fora del nucli urbà, ha anat millorant la qualitat acústica 
del barri. La modificació de Pla preveu una mixtura d’usos, però la compatibilitat dels usos 
permesos ve determinada per diferents indicadors, essent un d’ells el soroll. 
 
 
Contaminació lluminosa 

El Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat el 19 de 

desembre de 2007 pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, estableix quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de 



mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, 

i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit: 

• Zona E1: zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees 

coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees 

coincidents amb la Xarxa natura 2000. 

• Zona E2: sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de protecció 

especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000. 

• Zona E3: àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

• Zona E4: àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 

serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual 

haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que 

n’haurà de fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1.  

Segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, l’àmbit d’estudi correspon a 

una zona E3. 

Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa 

 

L’enllumenat haurà de complir allò previst pel Decret 109/2015, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat, tant pel que fa a criteris d’eficiència energètica com de protecció de la intrusió i 

la contaminació lumínica, d’acord amb la zonificació aprovada en el Mapa de protecció envers 

la contaminació lumínica de Catalunya. 

D’altra banda, si es volen il·luminar elements d’interès especial de l’àmbit (façanes, estàtues, 

fonts, i d’altres elements) l’Ajuntament haurà de determinar quins elements poden disposar 

d’enllumenat exterior ornamental amb motius estètics.  

 



Contaminació electromagnètica 

La xarxa d’estacions del Sistema de Monitorització de Ràdio Freqüència (SMRF) mesura 

immissions de camps electromagnètics provinents d´estacions base de telefonia mòbil. 

Aquesta xarxa compta amb una estació ubicada a Vilafranca del Penedès (a l’Escola Baltà Elies, 

des de l’any 2005), que mesura en continu i presenta valors molt inferiors als límits establerts 

per la legislació vigent (Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 

148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 

instal·lacions de radiocomunicació). 

D’altra banda, durant el període 2012-2015, es varen realitzar diferents mesures de camps 

electromagnètics en equipaments públics, i en tots els casos presentaren valors molt inferiors 

als límits establerts. Els punts mesurats més propers a l’àmbit són el Centre Sociosanitari 

Ricard Fortuny i els equipaments educatius del barri de La Girada. Les dades poden consultar-

se al web http://governancaradioelectrica.gencat.cat/web/guest/home. 

Punts de mesura de camps electromagnètics d’alta freqüència 

 

 

Mobilitat 

La incidència de la proposta sobre la mobilitat és àmpliament analitzada a l’Estudi de Mobilitat. 

 

Cicle de l’aigua 

Abastament i sanejament 

La prestació i realització del servei d’abastament i sanejament d’aigua al municipi és gestionat 

per EMAVSA (societat privada municipal amb capital 100% públic), així com la realització de 



tasques de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i l’execució d’altres tasques 

relacionades amb el cicle integral de l’aigua. 

El consum d’aigua a Vilafranca és de 104 l/hab·dia. El seu principal ús és el domèstic, que 

representa 75% de l'aigua consumida al municipi. Des del 2010 el consum domèstic ha 

disminuït un 18% i el consum d’activitats econòmiques i fonts pròpies ho ha fet un 6%. En 

global, s’ha disminuït un 15%. 

Evolució del consum d’aigua (m3/any) del sector domèstic i activitats econòmiques a Vilafranca 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 

El 85% de l’abastament d'aigua a Vilafranca prové del subministrament d'Aigües Ter-Llobregat 

(ATLL) i el 15% restant dels recursos propis a través de pous de que disposa l'empresa 

municipal. El 84,8% del consum és domèstic, un 13,38% és comercial, un 0,1% es destina a ús 

industrial i l’1,72% restant a altres usos. L’any 2016 a Vilafranca diàriament es van consumir 

104,32l/hab destinats a ús domèstic (Aigües de Vilafranca,2017). 

L’augment d’habitants en l’àmbit comportarà un major consum d’aigua. Amb tot, la normativa 

inclou mesures per a la reducció del consum que han de compensar parcialment aquest 

augment. 

Actualment, a l’àmbit, hi ha un total de 96 residents. Si es desenvolupessin els 912 habitatges 

previstos, tenint en compte una mitjana de 2,03 habitants per habitatge (segons dades 

d’Idescat, 2011), s’arribaria a un total de 1851 residents, 1755 més que els actuals. Tenint en 

compte aquestes dades, i considerant un consum d’aigua potable de 200 l/hab/dia, i un 

percentatge d’un 10% de pèrdues, es fa una estimació d’un augment de 140.926 m3/any en les 

necessitats d’abastament d’aigua potable. 

No es considera l’augment de consum degut a les noves zones verdes i superfícies arbrades 

donat que es preveu que aquest reg s’ha de fer amb aigües pluvials o aigües freàtiques. 

 

Sanejament 

L'aigua recollida a la xarxa de clavegueram es condueix a l'Estació Depuradora d'Aigües 

Residuals de Vilafranca del Penedès, gestionada pel Servei de Sanejament de la Mancomunitat 



Intermunicipal Penedès Garraf. L’àmbit disposa d’una xarxa unitària d’aigües residuals, però 

els sectors propers de Molí d’en Rovira Sud i La Girada II disposen de xarxa separativa. 

Xarxa de sanejament i sortides de pluvials properes a l’àmbit 

 

La xarxa separativa d’aigües pluvials que es desenvoluparà, permetrà retornar les aigües 

pluvials a la seva conca natural (la de la riera de Sitges), enlloc de conduir-les a la conca del 

Foix, com passa actualment, ja que el sistema d’aigües residuals porta la totalitat de les aigües 

fins a l’EDAR existent, a la conca del Foix. Aquesta actuació té un doble benefici ambiental: per 

un costat, la mesura permet incrementar el cabal de la riera del Molí d’en Rovira (afluent de la 

riera de Sitges) i alhora allibera cabal a l’EDAR de Vilafranca del Penedès.  

Per a la previsió de l’augment en les necessitats de sanejament del sector es considera el 

consum d’aigua definit en el punt anterior: 140.926 m3/any. 

 

Masses d’aigua subterrània i qualitat de les aigües 

L’àmbit d’estudi se situa en l’aqüífer detrític mioquaternari del Penedès. Pel que fa a l’aigua 

subterrània, les projeccions de canvi climàtic estimen, amb caràcter general, una reducció 

promig de la recàrrega d’aigües subterrànies de l’ordre del 20 al 30% cap al 2070-2100 (Aigua i 

canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, ACA 2009). Aquest fenomen no 

només estaria relacionat amb la concentració dels períodes de precipitació, sinó també amb la 

seva reducció global, i amb l’augment de la temperatura que farà augmentar 

l’evapotranspiració. Els tres fenòmens combinats (major freqüència d’aiguats, menor 

pluviometria i major temperatura) faran que existeixi menys aigua disponible per infiltrar-se i 

recarregar. 



Xarxa hidrogràfica i aqüífers al municipi de Vilafranca del Penedès 

 

La previsió d’un percentatge més elevat de sòl permeable tant en el Sistema d’Espais Lliures, 

com al Viari i als Espais Lliures privats, ha de permetre minimitzar aquest efecte ambiental, 

afavorint una major recàrrega dels aqüífers existents en el subsòl. D’altra banda, la 

incorporació de sistemes de separació d’hidrocarburs han de millorar la qualitat de l’aigua 

infiltrada. 

 

Energia i canvi climàtic 

Eficiència energètica i energies renovables 

El consum d’energia per habitant a Vilafranca del Penedès s’ha reduït un 18% entre 2005 i 

2014. Ha passat de 13.931 kWh per habitant el 2005 a 11.477 el 2014. Les principals fonts 

d’energia a Vilafranca són els combustibles líquids (53%), l’electricitat (28%) i el gas natural 

(19%).  

Consum energètic per habitant 2005-2014 

 

Font: Ajuntament de Vilafranca i Diputació de Barcelona, 2017 

Per sectors, el transport implica majors consums energètics (52%), seguit del domèstic (28%) i 

el terciari (20%). Entre els descens dels seus consums destaca el sector domèstic, que ha 

assolit una reducció de consum pròxima al 20% entre 2005 i 2014. Per al mateix període, el 

transport ho ha fet en un 9%, mentre que el sector terciari ha patit un descens del 3% del 



consum. En els tres casos, el descens del consum s’accentua a partir de 2010. El transport, 

però, tornà a incrementar-se a partir de 2014.  

La font energètica del domèstic prové en la seva majoria del gas natural (54%), seguit de 

l’electricitat (40%). La del terciari en canvi és l’electricitat (76%). A partir de 2012, aquest 

sector ha incorporat entre les seves fonts energètiques algunes com la biomassa o la solar 

tèrmica, tot i que els seus valors continuen essent residuals pel gran pes que continua tenint 

l’electricitat. El sector transport continua essent dependent del gasoil (82%), en el qual a penes 

hi ha presència d’altres fonts energètiques.  

Consum energètic per sectors 2005-2014 

 

Font: Ajuntament de Vilafranca i Diputació de Barcelona, 2017 

 

Emissions GEH 

En l’àmbit municipal, el descens d’emissions de CO2 han disminuït un 33% des del 2005. El 

2013 es van emetre 10.041 tCO2 menys del que es preveia assolir al 2020. Tot i situar-se 

actualment a nivells per sota dels objectius establerts a 2020, el 2014 les emissions han 

augmentat un 2% respecte el 2013. 

Evolució de les emissions (CO 2) entre el 2005 i 2014 a Vilafranca del Penedès 

 

Font: Diputació de Barcelona 

El transport segueix sent el sector amb major taxa d'emissions de CO2 des de 2005, amb un 

50%. Però en els darrers 9 anys les emissions han disminuït un 9%. El sector terciari i domèstic 

també han disminuït considerablement el volum d'emissions, un 5% i 4%, respectivament 

entre el 2005 i el 2014.  

Objectiu PAES 2020 



Evolució de les emissions (CO2) per sector entre el 2005 i 2014 a Vilafranca del Penedès 

 

Font: Diputació de Barcelona 

 

El sector domèstic i terciari es beneficien de forma molt important per la millora del mix 

elèctric estatal, tenint en compte que són sectors on la font d’energia elèctrica té un pes 

major. El factor d’emissions associat al consum d’un kWh d’electricitat ha caigut entre 2005 i 

2014, la qual cosa fa que un kWh d’electricitat consumit el 2014 emeti menys que un kWh 

d’electricitat consumit al 2005. Per això les emissions cauen en ambdós sectors, que 

consumeixen un 40% d’electricitat en el cas del sector domèstic, i un 76% el que consumeix el 

sector terciari (dades referents a 2014).  

El sector domèstic, a més a més, rendibilitza addicionalment l’estalvi d’emissions de GEH 

derivat del descens del consum energètic de les llars, que com s’ha indicat anteriorment 

correspon a un 19,5% entre 2005 i 2014. El sector transport, en canvi, augmenta el volum 

d’emissions proporcionalment a l’augment del seu consum energètic, tot i que en termes 

absoluts, les tCO2 han disminuït un 9% des de 2005. No s’han observat encara, en el període 

2005-2014, canvis sensibles en la flota de vehicles locals, tals com la introducció de més 

vehicles elèctrics, híbrids o propulsats per vehicles alternatius. Amb tot, aquest serà un 

element que caldrà preveure de cara als propers anys, ja que de ben segur es materialitzaran 

canvis en el parc automòbil de cara a 2030.  

Evolució de les emissions anuals per sectors a Vilafranca del Penedès 

 

 

Font: Diputació de Barcelona, 2014 



La principal font d'emissions a Vilafranca del Penedès el 2005 eren els combustibles líquids i 

l'electricitat (representaven un 42% i el 37% respectivament). Al 2014, l'electricitat ha 

disminuït el seu volum d'emissions un 11% (representa el 26%), en canvi les emissions dels 

combustibles líquids han augmentat un 9%. Els combustibles líquids continuen representant la 

principal font d'emissions de CO2 amb un 51%. El gas natural representa un 14% de les 

emissions i respecte el 2005 ha augmentat un 2%. 

Distribució de les emissions per fonts a Vilafranca del Penedès 

 

 

 

Residus 

Generació i gestió de residus 

Vilafranca del Penedès genera 1,14 kg/hab/dia de residus i té una taxa de recollida selectiva 

del 35%.  

La reducció de residus generats durant els darrers quinze anys es produeix tant a Vilafranca 

com a la comarca de l’Alt Penedès. A Vilafranca es passa de 1,50kg/hab./dia el 2000 a 

1,14kg/hab./dia el 2016. La taxa de recollida selectiva de residus ha incrementat tant a 

Vilafranca com a nivell comarcal, passant de reciclar al voltant del 15% dels residus l’any 2000 

al voltant del 25% . 

Total de residus generats (kg/hab./dia) període 2000 - 2015 

 

Font: IDESCAT, 2017 



Taxa de recollida selectiva de residus  

 

Font: IDESCAT, 2017 

Els residus voluminosos i la fusta, junt amb la matèria orgànica, són el tipus de residu que més 

es recicla, representant el 23% i el 21%, respectivament, del total de residus reciclats (IDESCAT, 

2015). Els residus que menys es reciclen son els envasos lleugers i el paper i cartró. 

Recollida selectiva registrada per tipus a Vilafranca del Penedès el 2015  

 

Font: IDESCAT, 2017 

A Vilafranca s’utilitzen diferents tipus de recollida de residus per donar servei a les diferents 

necessitats. En l’àmbit d’estudi, la recollida es realitza amb contenidors en superfície (resta, 

orgànica, envasos, paper cartró i vidre). 

Tenint en compte un augment de 1755 habitants en l’àmbit, i una generació de residus de 1,14 

kg/hab/dia (416 kg/any/hab), es fa una estimació d’un augment de 730 tn de residus/any. 

Residus de la construcció 

En relació als residus de construcció que es generaran en les noves urbanitzacions previstes, la 

normativa recull la necessitat de reciclar tant els residus d’enderrocs d’edificis existents i 

incorporar-los en l’obra nova, com la necessitat d’incorporar en les noves urbanitzacions del 

viari i espais lliures material reciclat procedent de la urbanització actual. Així mateix, també 

recull la necessitat d’un tractament adequat de les plaques de fibrociment amb amiant que 

poguessin aparèixer en l’àmbit, tenint en compte que es tracta d’una zona amb antics usos 

industrials. 



Sòls contaminats 

L’àmbit d’estudi es tracta d’un barri substancialment industrial o d’antigues instal·lacions 

industrials en desús. Aquest fet comporta un risc major que en d’altres àmbits de què 

existeixin sòls contaminats, tot i que actualment no es té constància de la presència de sòls 

declarats com a contaminats. 

 

Riscos naturals i tecnològics 

Vilafranca disposa dels següents Plans:  

- Pla bàsic d’emergència municipal 

- Pla d’Actuació Municipal per Inundacions 

- Pla d’Actuació Municipal per risc de Nevades 

- Pla d’Actuació Municipal per risc de Transport per Mercaderies Perilloses per Carretera 

i Ferrocarril 

- Pla Específic Municipal pel Mercat dels Dissabtes 

 

Paisatge i patrimoni 

Quan es va aprovar el POUM l’any 2.003, es va incorporar el Pla Especial i Catàleg del 

Patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès, com a part integrant del 

mateix. Aquest Pla no catalogava cap de les naus patrimonials incloses a l’àmbit del carrer 

Comerç, i únicament inventariava els edificis següents: 

- Magatzem Torras i Vendrell. C/ Comerç, 21-22 ( I 81 ) 

- Magatzem Fèlix Via. C/ Comerç, 26 ( I 82 ) 

- Magatzem Cortina i Companyia. C/ Comerç, 28 ( I 83 ) 

- Magatzem Montserrat. C/ Comerç, 30 ( I 84 ) 

- Magatzem Isidre Figueras. C/ Comerç, 30 ( I 85 ) 

- Magatzem Devisa. C/ Comerç, 41  ( I 86 ) 

L'objectiu de l'Inventari era el de constituir un fons documental als efectes d'arxiu històric o de 

possibles noves catalogacions. 

La modificació puntual del POUM garanteix la protecció patrimonial de les naus vitivinícoles 

amb front al carrer Comerç, i un dels criteris és mantenir i catalogar totes aquelles que tenen 

uns valors individuals i en conjunt al front del carrer Comerç. Es vol assegurar la seva futura 



conservació i catalogació, i fer que les edificacions que es substitueixin al seu entorn siguin de 

qualitat, respectuoses i s’integrin amb aquest front patrimonial. 



5.3. Objectius i criteris ambientals de la modificació de POUM – Carrer Comerç 

 

5.3.1. Objectius ambientals generals del planejament 

Tal i com s’exposa en l’Informe Ambiental del POUM, el Pla d’Ordenació de Vilafranca busca 

l’equilibri entre expansió territorial i transformació dels teixits obsolets, amb el respecte, però, 

dels elements d’interès patrimonial, que estan identificats en el corresponent catàleg, i la 

creació d’un nivell de dotacions i zones verdes adequat. 

Els objectius ambientals del planejament han de perseguir l’ús sostenible dels diversos 

recursos naturals, fonamentalment el sòl, l’eficiència energètica del sistema, la minimització 

de la contaminació i dels residus generats, la conservació de la diversitat ecològica i la qualitat 

de vida de la població, tot preservant els valors paisatgístics i la identitat del municipi. 

 

5.3.2. Objectius ambientals específics de la modificació 

Les modificacions proposades posen l’èmfasi en la millora de diferents aspectes ambientals del 

teixit urbà existent, assumint clarament els objectius del planejament urbà sostenible. A nivell 

ambiental, destaquen tres grans línies estratègiques, que es persegueixen amb aquesta 

modificació, i que han d’ajudar a reduir la petjada ecològica de l’àmbit, reduint les emissions 

de GEH generades: 

 

- REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA, PROTEGINT EL VALOR IDENTITARI DEL LLOC I 
FOMENTANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Optimització del teixit urbà existent, buscant 
la revitalització del barri i la recuperació i rehabilitació d’edificis existents, molts d’ells 
catalogats. Protecció del paisatge identitari i dels elements tradicionals. Foment de la 
transició energètica. 
 

- MOBILITAT SOSTENIBLE I MIXTURA D’USOS. Mobilitat sostenible i integrada als usos 
del sòl, integració de l’estació del ferrocarril i foment de la intermodalitat, itineraris 
per a vianants, foment d’un model urbà compacte i amb mixtura d’usos. 
 
 

- AUGMENT DE ZONES VERDES I DE LA CAPACITAT D’EMBORNAL DE CARBONI. Millora 
de la permeabilitat i de la connectivitat ecològica del territori, augment de la superfície 
de zones verdes, augment dels carrers arbrats i foment de la connectivitat dels espais 
lliures des de l’entorn rural proper fins la nova centralitat de la ciutat, l’Eix de la Via. 



5.4. Determinació dels impactes significatius sobre el medi ambient 

ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS CARACTERITZACIÓ 

DE L’IMPACTE 

DESCRIPCIÓ/VALORACIÓ DE L’IMPACTE 

Biodiversitat, 

connectivitat 

ecològica i patrimoni 

natural 

Infraestructura 

verda municipal 

Pèrdua d’espais verds i de 

la seva connectivitat 

Positiu Actualment l’àmbit d’estudi no té cap zona verda i només 

es compta amb l’arbrat del c. Comerç, de l’Av. Barcelona i 

de la plaça de l’Av. Barcelona/Sarriera. Les noves 

urbanitzacions permetran disposar de 18.000 m2 de zona 

verda i nous carrers arbrats. S’han planejat, a més, com a 

Infraestructura Verda, preveient una connectivitat la 

connectivitat entre el SNU i la gran zona verda de l’eix de la 

via. Es considera, doncs, un impacte Ambiental Positiu.  

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Ambient atmosfèric Qualitat de l’aire Augment de les emissions 

GEH derivades de la 

mobilitat generada, i de 

l’edificació i urbanització 

Negatiu Les previsions exposades en l’Estudi de Mobilitat fan 

preveure un augment de les GEH per mobilitat. Es proposen 

mesures per afavorir els desplaçaments a peu, en bicicleta, 

en transport públic i vehicle elèctric. 

L’augment del número d’habitatges previst suposa un 

augment en les necessitats energètiques del sector. La 

normativa incorpora mesures d’eficiència energètica per a 

les noves urbanitzacions i edificacions. 

Indirecte 

Mig termini 

Irreversible 

 Contaminació 

acústica 

Augment de l’impacte 

acústic derivat de la nova 

mobilitat 

Positiu Les previsions exposades en l’Estudi de Mobilitat no fan 

preveure un augment significatiu de l’impacte acústic per 

mobilitat. 

Pel que fa a la mixtura d’usos prevista, els usos permesos 

Indirecte 

Mig termini 



Reversible també tenen en consideració aquest aspecte. 

 Contaminació 

lluminosa 

Augment de la 

contaminació lluminosa 

Negatiu No es preveu cap canvi significatiu en aquest aspecte. 

Indirecte 

Mig termini 

Reversible 

 Camps 

electromagnètics 

Augment del nivell dels 

camps electromagnètics  

Negatiu No es preveu cap canvi significatiu en aquest aspecte. 

Indirecte 

Mig termini 

Reversible 

Cicle de l’aigua Abastament Augment de les 

necessitats d’abastament 

Negatiu L’augment del número d’habitatges previst suposa un 

augment en les necessitats d’abastament d’aigua potable.  

Les instal·lacions existents garanteixen el subministrament. 

La normativa incorpora diverses mesures per reduir el 

consum en habitatges i zones verdes.  

Directe 

Mig termini 

Irreversible 

 Sanejament Augment de la càrrega 

sobre el sistema de 

sanejament 

Negatiu L’augment del número d’habitatges previst suposa un 

augment en les necessitats de sanejament.  

L’augment de sòl permeable així com la xarxa separativa 

prevista permetrà descarregar el sistema de sanejament, 

Directe 

Mig termini 



Irreversible respecte la situació actual. 

 Masses d’aigua 

subterrània i 

qualitat 

Risc de contaminació de 

l’aqüÍfer 

Negatiu L’obligatorietat de sòl permeable proposat en la normativa 

permet la infiltració, pal·liant els efectes de la 

impermeabilització dels sòls. També es preveu la 

incorporació de sistemes de separació d’HC per evitar el risc 

de contaminació de l’aqüífer. 

Directe 

Mig termini 

Reversible 

Energia i canvi 

climàtic 

Eficiència 

energètica i 

renovables 

Augment dels consums 

energètics derivats de la 

mobilitat i l’edificació 

Negatiu Les previsions exposades en l’Estudi de Mobilitat fan 

preveure un augment de les GEH per mobilitat. Es proposen 

mesures per afavorir els desplaçaments a peu, en bicicleta, 

en transport públic i vehicle elèctric. 

L’augment del número d’habitatges previst suposa un 

augment en les necessitats energètiques del sector. La 

normativa incorpora mesures d’eficiència energètica per a 

les noves urbanitzacions i edificacions.  

Indirecte 

Mig termini 

Irreversible 

Residus Generació i gestió 

de residus 

Generació de residus 

durant l’edificació i la 

urbanització 

Negatiu En la model aposta per la regeneració urbana i la 

reurbanització . La normativa preveu que en les obres de 

reurbanització s’incorporin al màxim els residus de 

construcció generats durant aquest procés, apostant per 

una economia circular. 

Molts dels edificis existents s’han de conservar, el que 

suposa menys generació de residus. 

Directe 

Mig termini 

Temporal 



  Pressió sobre els sistemes 

de recollida i gestió 

Negatiu L’augment del número d’habitatges previst suposa un 

augment en la pressió dels sistemes de recollida. Les 

instal·lacions existents garanteixen poder-hi donar resposta. 

La normativa preveu que els habitatges disposin d’un espai 

específic per al reciclatge de residus. 

Directe 

Mig termini 

Reversible 

Riscos Risc contaminació 

de sòls 

Detecció de sòls 

contaminats per activitats 

industrials prèvies 

Positiu Al tractar-se d’un espai de regeneració amb anteriors usos 

industrials en moltes parcel·les, poden aparèixer sòls 

contaminats, que caldrà descontaminar. Es considera un 

impacte positiu donat que, si es dona aquest cas, són sòls ja 

contaminats existents els quals caldrà recuperar, millorant 

la situació actual. 

Directe 

Mig termini 

Reversible 

Paisatge i patrimoni Patrimoni cultural 

– elements i 

conjunts d’interès 

patrimonial 

Alteració d’elements, 

fronts i conjunts 

patrimonials 

Positiu La modificació de POUM posa especial atenció en el 

paisatge urbà, amb una major protecció d’elements, fronts i 

conjunts patrimonials, augmentant la protecció actual.   Indirecte 

Mig termini 

Irreversible 

 



5.4. Valoració global de la modificació de POUM  

 

Línia estratègica 1: REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA, PROTEGINT EL VALOR 

IDENTITARI DEL LLOC I FOMENTANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Rehabilitació i regeneració urbana 

Un dels aspectes ambientals més importants a destacar, és que el Pla busca l’optimització del 

teixit urbà existent, procurant la revitalització del barri i permetent el creixement de la 

població sense ocupar nou sòl, entenent que el sòl és un recurs ambiental que s’esgota.  

La proposta d’augment del sostre, assolint un coeficient d’edificabilitat bruta de 1,58 m2 st/m2 

sòl, permet majors cessions per a Espais Lliures, alhora que promou una ciutat compacta. Així 

doncs, el Pla aconsegueix una eficiència més gran de la ciutat preexistent i se’n redueixen les 

necessitats extensives. 

Protecció del valor identitari i històric del lloc 

L’àmbit conté una zona d’edificis a conservar i una zona d’edificis a inventariar. Es tracten tots 

ells de magatzems d’empreses vitivinícoles que sorgeixen a partir de la inauguració de la línia 

ferroviària, el 1865, i que representen una peça important del patrimoni històric industrial de 

la ciutat. 

La modificació puntual del POUM garanteix la protecció patrimonial de les naus vitivinícoles 

amb front al carrer Comerç, i un dels criteris és mantenir i catalogar totes aquelles edificacions 

que tenen uns valors individuals i en conjunt al front del carrer Comerç. Es vol assegurar la 

seva futura conservació i catalogació, i fer que les edificacions que es substitueixin al seu 

entorn siguin de qualitat, respectuoses i s’integrin amb aquest front patrimonial. 

Foment de la transició energètica 

Un major nombre d’habitants al sector suposa, a priori, un major consum energètic. Amb tot, 

el Pla busca l’eficiència energètica en el teixit urbà, tant pel que fa a l’estructura dels sistemes 

com en les construccions. 

La normativa que desenvolupa el pla preveu, en l’Article 35. Disposicions comuns ambientals a 

l’edificació, diverses mesures per afavorir l’eficiència energètica en l’edificació. En l’Article 37, 

es preveuen mesures per a la millora de l’eficiència energètica en la urbanització. 

Eficiència en el cicle de l’aigua 

El Pla busca l’eficiència també en el cicle de l’aigua, i ja sigui tant proposant mesures per 

l’estalvi en el consum com per l’aprofitament d’aigües grises, el reg amb aigües freàtiques i el 

retorn al medi de les aigües pluvials. 



La normativa que desenvolupa el pla preveu que els nous sectors s’urbanitzin amb xarxa 

separativa d’aigües pluvials i residuals. La xarxa separativa d’aigües pluvials que es 

desenvoluparà, permetrà retornar les aigües pluvials a la seva conca natural (la de la riera de 

Sitges), enlloc de conduir-les a la conca del Foix, com passa actualment, ja que el sistema 

d’aigües residuals porta la totalitat de les aigües fins a l’EDAR existent, a la conca del Foix. 

Aquesta actuació té un doble benefici ambiental: per un costat, la mesura permet incrementar 

el cabal de la riera del Molí d’en Rovira (afluent de la riera de Sitges) i alhora allibera l’EDAR de 

Vilafranca del Penedès.  

Així mateix, la previsió d’un percentatge més elevat de sòl permeable, ha de permetre una 

major recàrrega dels aqüífers existents en el subsòl. 

 

Línia estratègica 2: MOBILITAT SOSTENIBLE I MIXTURA D’USOS.  

Ciutat compacta i mixtura d’usos 

La previsió d’una ciutat compacta i una regulació dels usos del sòl mixta, flexible i 

plurifuncional és un factor clau alhora de frenar el creixement de la mobilitat obligada. El Pla 

preveu usos residencials (amb una densitat d’habitatges de 100 hab/Ha) i usos no residencials 

amb activitats productives no molestes ni contaminants: comercial, hoteler, restauració, 

oficines, administratiu, sanitari, assistencial, educatiu, religiós, recreatiu, esportiu, 

mediambiental, determinats processos industrials compatibles amb l’habitatge, i usos 

vitivinícoles compatibles amb l’habitatge (com ara el de representativitat). Pel que fa a les 

activitats existents, se’n preveu la coexistència si existeix compatibilitat amb la resta d’usos. 

Foment de la mobilitat a peu. 

La distribució de les zones verdes proposades, i els carrers arbrats amb grans voreres, marquen 

un seguit d’itineraris amb la voluntat de connectar els diversos sectors i potenciar la mobilitat 

a peu (en gran contrast amb la situació actual: un barri amb voreres estretes i seccions de 

carrer pensades únicament per a vehicles pesants). 

La proximitat al centre històric de la ciutat, guanyada amb la cobertura de la via, juntament 

amb el fet que el mateix carrer Comerç i l’Eix de la Via han d’esdevenir una nova centralitat de 

la ciutat, potenciarà la mobilitat a peu per l’àmbit. 

El carrer Sarriera ha de deixar de fer les funcions de pas transversal entre l’avinguda de 

Vilanova i la Geltrú i l’avinguda Barcelona, per passar a ser un carrer de trànsit pacificat, 

d’accés als habitatges i activitats del sector i que creuarà per sobre de la nova plaça que es 

configura amb la nova ordenació. 

També cal destacar la ubicació del nou Parc Urbà, que connectarà el carrer Magarola amb 

l’antic camí del Molí d’en Rovira, obrint un nou recorregut per a vianants, i dibuixant una 

perfecta xarxa ortogonal que millorarà l’accessibilitat i afavorirà la mobilitat a peu en tot el 

sector. 



Promoció de la intermodalitat en el transport 

Tal i com es detalla en l’Estudi de Mobilitat, tant la proximitat de l’estació de ferrocarrils, 

separada històricament per la franja ferroviària, i ara integrada i connectada amb la 

urbanització de la cobertura i del carrer Comerç, com la proximitat de l’estació d’autobusos, 

fan que l’àmbit quedi ben connectat a nivell de transport públic. 

Els itineraris de vianants permeten també la realització d’itineraris per a bicicletes, que es 

detallaran a nivell d’urbanització, i que caldrà que connectin amb la xarxa ciclable dels sectors 

propers (Avinguda de Barcelona i Eix de la via). 

També afavoreix la intermodalitat en el transport, la proximitat amb els enllaços d’eixos viaris 

importants (AP7, N340 i C15), així com la disponibilitat de bosses d’aparcament properes. 

Una nova centralitat 

El Pla pretén contribuir a la creació d’un nou centre o nucli d’activitats important a la ciutat. 

Cal entendre, també, que el policentrisme constitueix una altra premissa per als models 

territorials sostenibles, ja que un sistema urbà excessivament centralitzat tendeix a comportar 

una mobilitat més alta.  

 

Línia estratègica 3. AUGMENT DE LES ZONES VERDES I DE LA CAPACITAT D’EMBORNAL DE 

CARBONI 

Augment de les zones verdes i de la capacitat d’embornal de carboni 

El projecte preveu una dotació de 18.043 m2 d’Espais Lliures, així com un Sistema Viari 

principalment arbrat. Assolir una major dotació de superfície verda comporta molts beneficis 

ambientals: augmenta la capacitat d’embornal de carboni, ajuda a regular la temperatura de la 

ciutat construïda, reduint l’efecte Illa de calor, dota d’ombra als edificis propers,i es millora la 

salut i el benestar de la població, entre d’altres. 

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima també remarca, com a estratègia per a 

l’adaptació al canvi climàtic, el disseny d’itineraris amb ombra, per tal d’augmentar-ne la 

comfortabilitat, tal i com es preveu en el present projecte. 

La normativa preveu que en el disseny de les zones verdes se segueixin diversos criteris de 

sostenibilitat, com ara la plantació d’espècies autòctones i de baix consum hídric, la reducció 

dels sòls impermeables o l’ús d’aigües freàtiques per al reg. 

Millora de la connectivitat ecològica 

A nivell de planejament, els grans espais verds de la ciutat, s’han concebut com a dits verds 

que penetren a la ciutat, afavorint una transició suau entre l’espai urbà i el sòl rústic.  



En l’àmbit d’estudi, el parc urbà es dibuixa en contigüitat al SUD de Mas Rabassa. Tal i com 

preveu el POUM, aquest parc tindrà continuïtat en el sector de Mas Rabassa, quan aquest es 

desenvolupi, arribant fins el SNU. 

Per l’altre extrem, el parc connecta amb el carrer Sarriera, amb una important franja de zona 

verda, des del carrer Cortina i fins l’Av. de Barcelona, on es projecta un espai verd que 

connectarà amb la zona verda del carrer Comerç i de l’Eix de la Via. 

Cada vegada està més demostrat que l’espai agrari i forestal del voltant de la ciutat alimenta la 

biodiversitat dels espais verds urbans i per tant, cal vetllar perquè aquests espais estiguin ben 

connectats. El verd urbà és biodiversitat botànica i alhora constitueix un suport per a la 

biodiversitat animal. Cal considerar-lo una infraestructura ecològica i planejar-lo com una 

xarxa verda enlloc d’un mapa d’espais aïllats. La continuïtat dels espais verds permet la 

mobilitat de fauna, sovint beneficiosa per al control de plagues i per la nostra salut, com ara 

ocells, petits mamífers, amfibis, insectes i d’altres organismes. Així ho entén aquesta 

modificació de POUM, d’acord amb l’Estratègia de la Unió Europea per la Biodiversitat fins al 

2020. 

D’altra banda, de cara als ciutadans, aquests connectors ofereixen itineraris de passeig que 

connecten la zona urbana amb l’entorn natural, i, en el cas d’estudi, de magatzems vitivinícoles 

i d’altres equipaments relacionats amb el món del vi, amb les vinyes properes. 
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