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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

LÍNIA ESTRATÈGICA I. PRESERVACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ESPAI NATURAL I AGRÍCOLA DE 
VILAFRANCA 
 
PROGRAMA 1. Restauració de les zones naturals degradades i creació de corredors biològics. 
 
A1. Restauració del bosc de ribera de les rieres del Llitrà i l’Adoberia  i el torrent de Sant Cugat. 
 

ACCIÓ 
A1. Restauració del bosc de ribera de les rieres del Llitrà i l’Adoberia  i el torrent de 
Sant Cugat. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2007 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que en l’àmbit d’actuació de la riera del Llitrà han començat a 
treballar des de la Casa d’Oficis, vehiculat a través d’un projecte executiu aprovat per 
a la creació d’un itinerari, i també a través de l’establiment d’acords de custòdia del 
territori amb propietaris dels terrenys afectats. En relació a la riera de l’Adoberia, 
l’Ajuntament creu més convenient orientar l’acció per manca d’àmbit d’actuació cap a 
la creació d’una horta urbana, la qual ja està contemplada en l’Àrea Residencial 
Estratègica de les Bassetes. Finalment, en el cas del torrent de Sant Cugat es destaca 
la poca capacitat d’intervenció per part de l’Ajuntament, al haver-hi poc bosc de ribera i 
al ser terrenys principalment privats, pel que es descarta l’actuació sobre el seu bosc. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Restauració del bosc de ribera de la riera del Llitrà, fomentant acords de custòdia del 
territori. 

 

Nova acció 
Creació d’un Parc d’horta pública com a mecanisme de restauració d’espais agrícoles 
degradats limítrofs al municipi.  

 
 
A2. Restauració dels marges dels conreus, perquè actuïn com a corredors biològics. 
 
ACCIÓ A2.Restauració dels marges dels conreus, perquè actuïn com a corredors biològics. 

Grau d’execució Planificada  

Inici A mig – llarg termini Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que a nivell de la Generalitat (en el marc de les directius de la 
carta del paisatge) i el Consell Comarcal s’han dut a terme algunes accions, però que 
a nivell de l’Ajuntament durant els últims 8 anys no s’hi ha actuat per falta de 
competències atès que la majoria d’aquest sòl és d’àmbit privat, tot i que si l’acció 
incorporés temes d’acord de custòdia podria tenir viabilitat. Per tant, es proposa 
reformular aquesta acció incorporant temes de custòdia, a la vegada que es treballa el 
manteniment de murs de pedra seca de les feixes dels camins com a primer pas, tal 
com es descriu a una de les acciones del Pla d’usos i dinamització de la plana agrícola 
i muntanya de Sant Pau: PC6 – Recuperació de murs, construccions i marges de 
pedra seca. 
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Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Recuperació de murs, construccions i marges de pedra seca de les feixes agrícoles, 
fomentant acords de custòdia amb els propietaris. 

 
 
A3. Definir el termenejament del Domini Públic Hidràulic (DPH) i la zona de Policia de tots els 
cursos fluvials del municipi de Vilafranca. 
 

ACCIÓ 
A3. Definir el termenejament del Domini Públic Hidràulic (DPH) i la zona de Policia de 
tots els cursos fluvials del municipi de Vilafranca. 

Grau d’execució Planificada  

Inici A mig – llarg termini Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

La competència en matèria de termenejament de les conques fluvials de Catalunya, 
recau sobre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mitjançant la Planificació dels Espais 
Fluvials de les conques fluvials catalanes. En aquest marc d’actuació, l’ACA ha 
comunicat que està treballant en la redacció del Pla de gestió específic de la conca del 
Foix, a la qual pertanyen els cursos fluvials de Vilafranca, i que preveu la seva 
finalització a finals de l’any 2009.  

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A4. Neteja dels abocadors incontrolats de runes i mobles de l’espai suburbà de Vilafranca 
 

ACCIÓ 
A4. Neteja dels abocadors incontrolats de runes i mobles de l’espai suburbà de 
Vilafranca. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que s’ha realitzat la neteja i clausura dels abocadors 
incontrolats del municipi, i que actualment la seva existència és mínima. Per tant, es 
creu convenient mantenir l’acció tot i que ha de ser reformulada, dirigint-la cap a la 
prevenció de generació de nous punts d’abocament i tenint en compte les accions de 
sensibilització formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus 
municipals a Vilafranca del Penedès, destacant: A0. Pla director d’informació i 
d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
Aquesta acció es troba vinculada a les accions A60. Realitzar campanyes de 
comunicació ambiental per acabar amb abocaments incontrolats i promocionar l’ús de 
la deixalleria, A105. Neteja i control d’abocaments incontrolats que hi ha al voltant del 
nucli urbà, en zones perifèriques, A106. Elaborar i portar endavant conjuntament amb 
la deixalleria municipal una campanya informativa de conscienciació a la població per 
tal d’acabar amb aquests abocaments. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A5. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals del municipi 
 
ACCIÓ A5. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals del municipi. 
Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 
L’Ajuntament disposa d’un inventari de camins rurals del municipi, amb un total de 47 
camins inventariats, com a primer pas per a garantir-ne la conservació. També es van 
realitzant accions complementàries per tal de mantenir-los i promocionar-los. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Manteniment i promoció de la xarxa de camins rurals del municipi. 

 
 
A6. Foment de l’agricultura sostenible entorn de la Vila i promoure l’ús de la lluita integrada contra 
les plagues que afecten a la vinya. 
 

ACCIÓ 
A6. Foment de l’agricultura sostenible entorn de la Vila i promoure l’ús de la lluita 
integrada contra les plagues que afecten a la vinya. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini Termini 
d’execució Realització 8 anys 

Observacions 

L’Ajuntament en el marc del projecte de redacció del Pla d’usos i dinamització de la 
plana agrícola i muntanya de Sant Pau preveu desenvolupar diferents accions 
orientades en aquesta direcció: PC5 – Foment de bones pràctiques agràries, 
ambientals i paisatgístiques; PDIE1 – Disseny i constitució d’una vinya demostrativa a 
l’antiga zona d’esports de les Clotes.  
 
Cal destacar que per una banda des de l’ICANVI l’any 2007 es va publicar la Guia de 
bones pràctiques agrícoles per les explotacions vitícoles, en la qual s’inclouen 
aspectes ambientals de minimització dels riscos, control de l’erosió i foment de la 
biodiversitat. Per altra banda, l’any 2006 es van publicar les  Fitxes de bones 
pràctiques: paisatge vitivinícola del Penedès promoguda pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'associació Al Penedès, 
Vinyes com iniciativa prevista a la Carta del paisatge de l'Alt Penedès. El seu objectiu 
és promoure la viticultura de qualitat i la sensibilització envers els valors del paisatge 
de la vinya per part dels productors i de la ciutadania en general. El document, de rigor 
tècnic i caràcter divulgatiu, consta de deu fitxes distribuïdes en cinc grans blocs sobre 
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diferents aspectes de la producció vitivinícola: econòmics, ecològics i socials. Per cada 
un dels apartats s'exposen consells i recomanacions per a la millora del paisatge, així 
com un petit glossari i referències bibliogràfiques. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Dissenyar i constituir una vinya sostenible demostrativa a l’antiga zona d’esports de les 
Clotes, mitjançant acords de custòdia. 

 
 
A7. Promoure una comissió amb els altres municipis veïns per tal de coordinar les estratègies i les 
actuacions a l’hora de preservar el medi natural 
 

ACCIÓ 
A7. Promoure una comissió amb els altres municipis veïns per tal de coordinar les 
estratègies i les actuacions a l’hora de preservar el medi natural. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2007 Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

En la definició del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDT) la comarca va crear 
una Mesa de Cooperació intermunicipal, en la que hi va participar el municipi de 
Vilafranca del Penedès a través de la Consell municipal de Medi Ambient. 
 
Aquesta acció es troba vinculada a l’acció A16. Participar en una possible Mesa de 
Cooperació intermunicipal pel debat sobre la planificació dels usos del sòl a nivell de 
l’Alt Penedès. Aquella participació va ser puntual en el marc de desenvolupament del 
projecte, però a conseqüència de les voluntats del PDT, que és planificar i ordenar el 
territori protegint els espais amb interès natural i paisatgístic i donant una protecció 
especial a la vinya, es planteja la creació d’un Òrgan gestor de les zones amb activitat 
econòmica mancomunada, sent una eina que permetrà als ajuntaments complir 
rigorosament amb el planejament definit en el PDT sense que el seu finançament es 
vegi perjudicat. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i refromular 
Reformulació 
de l’acció 

Crear un òrgan gestor de les zones amb activitat mancomunada de l’Alt Penedès per 
coordinar les estratègies i les actuacions a l’hora de preservar el medi natural. 

 
 
PROGRAMA 2. Conscienciar a la població sobre la importància de la preservació de l’entorn natural del 
municipi. 
 
A8. Dissenyar un programa d’educació ambiental sobre la conservació dels espais naturals, 
destinat a tota la població per implicar-la en els conseqüències que pot portar la pèrdua de l’entorn 
natural. 
 

ACCIÓ 
A8. Dissenyar un programa d’educació ambiental sobre la conservació dels espais 
naturals, destinat a tota la població per implicar-la en els conseqüències que pot portar 
la pèrdua de l’entorn natural. 

Grau d’execució En curs 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès duu a terme diferents actuacions d’educació 
ambiental dirigides a escoles (visites, sessions informatives, etc), per fomentar la 
conservació del medi natural de l’entorn del municipi. 
 
També l’Ajuntament, conjuntament amb la Mancomunitat intermunicipal  Penedès 
Garraf, està duent a terme un estudi de les actuacions d’educació ambiental que 
s’estan realitzant en l’àmbit dels residus. A més, cal destacar que entre les accions 
formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a 
Vilafranca del Penedès, es proposa la creació d’una estratègia d’informació i educació 
ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt 
d’informació ambiental. 
 
En aquesta línea, es podria crear un Pla director d’informació i d’educació ambiental  
que englobés tots els vectors ambientals. A més, l’Ajuntament en el marc de redacció 
del Pla d’usos i dinamització de la plana agrícola i muntanya de Sant Pau preveu 
desenvolupar diferents accions orientades en aquesta direcció, que caldria tenir en 
compte: PDIE2 – Organització del programa d’activitats de Sant Pau; PDEI3 – 
Preparació i edició de materials didàctics i divulgatius. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A9. Col�laborar amb escoles i instituts, en l’elaboració de crèdits variables i organitzant sortides a 
espais naturals de diferents zones del territori. 
 

ACCIÓ 
A9. Col�laborar amb escoles i instituts, en l’elaboració de crèdits variables i organitzant 
sortides a espais naturals de diferents zones del territori. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

Per una banda, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès duu a terme diferents 
actuacions d’educació ambiental dirigides a escoles (visites, sessions informatives, 
etc), per fomentar la conservació del medi natural de l’entorn del municipi sense ser 
una oferta estable i diversificada. Per altra banda, també esmenta que no es treballa 
activament en l’elaboració de crèdits variables, sent aquesta participació puntual a 
conseqüència de demandes específiques dels centres educatius. 
 
El municipi disposa de 2 centres educatius adherits al programa Escoles Verdes del 
DMAH: CEIP Mas i Parera i CEI El Carme – Sant Elies. 
 
Per aquest motiu, es creu convenient tenir en compte les accions formulades en el 
marc de les en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a 
Vilafranca del Penedès, destacant: A0. Pla director d’informació i d’educació ambiental 
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i A2. Agenda 21 escolar. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Fomentar l’adhesió dels centres educatius del municipi a la Xarxa d’Escoles Verdes. 

 
 
A10. Elaborar un catàleg del patrimoni natural (ocells, fauna terrestre, plantes, etc.) i edició de 
material didàctic que doni a conèixer la biodiversitat d’espècies de l’entorn natural de Vilafranca 
 

ACCIÓ 
A10. Elaborar un catàleg del patrimoni natural (ocells, fauna terrestre, plantes, etc.) i 
edició de material didàctic que doni a conèixer la biodiversitat d’espècies de l’entorn 
natural de Vilafranca. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que s’han elaborat i editat diferents materials didàctics per 
conèixer la biodiversitat d’espècies de l’entorn natural municipal (ex. Unitat didàctica  
“Sant Pau, mirador de Vilafranca”), però no un catàleg del patrimoni natural el qual es 
desestima desenvolupar per l’existència de publicacions especialitzades en el mercat. 
 
En el marc de les accions formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de 
residus municipals a Vilafranca del Penedès, es creu convenient integrar el 
desenvolupament de material didàctic en una de les accions definides: A0. Pla director 
d’informació i d’educació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
PROGRAMA 3. Promoure la participació dels col�lectius locals en la gestió dels projectes relacionats amb 
l’entorn natural. 
 
A11. Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi desenvolupant programes 
d’educació ambiental per la conservació de l’entorn natural de la vila i la comarca. 
 

ACCIÓ 
A11. Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi desenvolupant 
programes d’educació ambiental per la conservació de l’entorn natural de la vila i la 
comarca. 

Grau d’execució En curs 

Termini Inici - 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament ofereix una línea d’ajuts anuals a entitats del municipi en matèria 
ambiental, a través de la qual es duen a terme diferents accions puntuals en matèria 
de conservació del territori. El seu desenvolupament es valora de forma positiva. 
A més, des de l’any 2008 s’ha iniciat un programa d’acords de col�laboració més 
estables i concrets, per fomentar el desenvolupament d’acords de custòdia entre 
entitats,  propietaris privats, o empreses, i el propi Ajuntament. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi  i impulsar 
acords de custòdia amb agents del territori com a mecanisme de conservació de 
l’entorn natural de la vila. 

 
 
PROGRAMA 4. Definir els criteris a l’hora de dissenyar un nou espai verd de dins el nucli urbà, o modificar 
els que ja existeixen. 
 
A12. Establir nous criteris, amb participació ciutadana, de com haurien de ser els espais verds i de 
lleure de la vila, donant més protagonisme a les places toves que a les dures, reduint les catifes de 
gespa i introduint espècies autòctones. 
 

ACCIÓ 
A12. Establir nous criteris, amb participació ciutadana, de com haurien de ser els 
espais verds i de lleure de la vila, donant més protagonisme a les places toves que a 
les dures, reduint les catifes de gespa i introduint espècies autòctones. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2005 Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

L’Ajuntament ha elaborat i redactat un Pla verd on es fixen els criteris de disseny en la 
definició i proposició de nous espais verds del municipi, on la vessant sostenible és 
àmpliament present: minimització aigua per goteig, plantació de gespa artificial, 
plantació d’espècies autòctones, etc. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
PROGRAMA 5. Incloure els principis de conservació i ús sostenible del medi natural i rural en el 
planejament urbanístic de la vila. 
 
A13. Que la Revisió del PGOU sigui sensible amb la protecció del Sòl No Urbanitzable 
 

ACCIÓ 
A13. Que la Revisió del PGOU sigui sensible amb la protecció del Sòl No 
Urbanitzable. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2003 Termini 
d’execució Realització 4 anys 
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Observacions 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, 
aprovat l’11 de juny de 2003, és l’instrument d’ordenació urbanística integral del 
territori municipal. Entre altres finalitats, el Pla classifica el sòl amb vista a l’establiment 
del règim jurídic corresponent i qualifica aquest sòl en zones i sistemes, defineix el 
model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic 
sostenible, defineix també l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació 
urbanística del territori i estableix les pautes per a fer-ne el desenvolupament, oferint 
el marc de conservació territorial adient per a la dinamització del territori i els 
seus valors naturals, culturals i paisatgístics. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
A14. Redacció d’un projecte executiu del Parc de la Muntanya de Sant Pau i Sant Jaume 
conjuntament amb Parcs del Penedès com a mesura per preservar i promocionar aquests espais 
naturals 
 

ACCIÓ 
A14. Redacció d’un projecte executiu del Parc de la Muntanya de Sant Pau i Sant 
Jaume conjuntament amb Parcs del Penedès com a mesura per preservar i 
promocionar aquests espais naturals. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2008 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

L’Ajuntament com a primer pas ha realitzat l’estudi Pla d’usos i dinamització de la 
plana agrícola i la muntanya de Sant Pau on es presenten alternatives possibles per a 
la dinamització de l’espai de protecció agrícola i paisatgística del sector de Sant Pau 
(SNU-2 i SNU-3 del planejament urbanístic).  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 

Nova acció 
Executar les accions de dinamització i preservació del Parc de la Muntanya de Sant 
Pau i Sant Jaume descrites en el Pla d’usos i dinamització de la plana agrícola i la 
muntanya. 

 
 
A15. Completar el Parc temàtic de la vinya i la vegetació autòctona del Penedès entorn de l’Àgora. 
 

ACCIÓ 
A15. Completar el Parc temàtic de la vinya i la vegetació autòctona del Penedès 
entorn de l’Àgora. 

Grau d’execució Desestimada 

Inici - Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 
L’Ajuntament preveu promocionar l’espai de la vinya a la zona de Sant Pau, d’acord 
amb el Pla d’usos i dinamització de la plana agrícola i muntanya de Sant Pau. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Vigència futura Desestimada 

 

Nova acció 
Executar les accions de dinamització i preservació del Parc de la Muntanya de Sant 
Pau i Sant Jaume descrites en el Pla d’usos i dinamització de la plana agrícola i la 
muntanya. 

 
 
A16. Participar en una possible Mesa de Cooperació intermunicipal pel debat sobre la planificació 
dels usos del sòl a nivell de l’Alt Penedès 
 

ACCIÓ 
A16. Participar en una possible Mesa de Cooperació intermunicipal pel debat sobre la 
planificació dels usos del sòl a nivell de l’Alt Penedès. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2007 Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

La comarca de l’Alt Penedès disposa del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDT) 
que defineix com ha de ser l’Alt Penedès en el futur. Establint les directrius per a un 
creixement de la comarca que eviti al màxim l’impacte dels nous usos industrials i 
residencials del sòl sobre la vinya i que doni respostes a les necessitats territorials 
actuals i futures de l’Alt Penedès. En la redacció d’aquest Pla, la participació dels 
ajuntaments va ser destacada, sent els principals beneficiaris de la seva redacció. 
 
Aquesta acció es troba vinculada a l’acció A7. Promoure una comissió amb els altres 
municipis veïns per tal de coordinar les estratègies i les actuacions a l’hora de 
preservar el medi natural. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA II: MINIMITZACIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL DE LES GRANS 
INFRASTRUCTURES I MILLORA DE LA CORRECCIÓ O RESTAURACIÓ AMBIENTAL 
 
PROGRAMA 6. Adaptació dels traçats de les infraestructures als corredors biològics i a la xarxa de 
camins. 
 
A17. Vetllar per el correcte encaix de la N-340, A-7 i TGV 
 
ACCIÓ A17. Vetllar per el correcte encaix de la N-340, A-7 i TGV. 

Grau d’execució Executada 

Inici  Termini 
d’execució Realització  

Observacions 

Des de Serveis Urbanístics s’ha vetllat perquè en la redacció dels projectes de la N-
340 (Desdoblament), A-7 (nous peatges) i C-15 (obres) presentant en els períodes 
d’informació pública les al�legacions corresponents, aconseguint que aquestes siguin 
aprovades. A més, també es disposa d’un conveni amb ADIF pel qual aquest 
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restaurarà l’espai de muntatge de la Base de muntatge i manteniment del TGV. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
PROGRAMA 7. Correcció de l’impacte ambiental de les infraestructures. 
 
A18. Redactar un protocol d’anàlisi ambiental que exerciti de corrector comú de totes les 
infraestructures d’àmbit territorial 
 

ACCIÓ 
A18. Redactar un protocol d’anàlisi ambiental que exerciti de corrector comú de totes 
les infraestructures d’àmbit territorial. 

Grau d’execució Desestimada 

Inici - Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

La comarca de l’Alt Penedès ha realitzat la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès (CP) 
així com el Pla Director Territorial (PDT), dos instruments de planificació territorial 
que vetllen per un desenvolupament sostenible del territori.  
 
La CP, com a instrument voluntari, promou la millora dels paisatges i de la qualitat de 
vida de la comarca mitjançant objectius, acords i estratègies de gestió. Aquest 
instrument estableix les unitats de paisatge, impulsa i participa en la redacció del PDT, 
estudia els espais connectors, també impulsa figures de gestió per a aconseguir una 
gestió dinàmica del paisatge, impulsa fórmules de custòdia del territori incorporant 
criteris de paisatge.  
 
El PDT ordena el territori de la comarca, establint les referències espacials 
necessàries per a un desenvolupament sostenible del territori en temes ambientals, 
socials i econòmics. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A19. Elaborar un estudi de correcció d’impacte d’ones electromagnètiques 
 
ACCIÓ A19. Elaborar un estudi de correcció d’impacte d’ones electromagnètiques. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que sempre que han rebut alguna queixa o demanda per part 
de la ciutadania, han treballat per analitzar i resoldre la problemàtica. En aquest sentit, 
s’esmenta que en aquest camp són moltes les incerteses existents, i que no existeix 
un marc analític clar que determini la vinculació real entre certes malalties amb les 
emissions d’ones electromagnètiques generades per antenes de telefonia mòbil, línies 
elèctriques, etc. Per tant, es creu que aquest estudi supera l’àmbit estrictament 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

municipal i que, des de l’Ajuntament, s’estarà atent a l’evolució de la normativa i 
estudis que vagin sorgint d’aquest tema.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA III: MILLORA DEL MEDI URBÀ INTEGRANT EL SEU DESENVOLUPAMENT A 
L’ENTORN RURAL I NATURAL 
 
PROGRAMA 8. Millora del verd urbà. 
 
A20. Protocol de manteniment dels espais verds i de l’arbrat 
 
ACCIÓ A20. Protocol de manteniment dels espais verds i de l’arbrat. 
Grau d’execució Executada 

Inici 2005 Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

L’Ajuntament ha elaborat un Pla Director de les Zones Verdes (PDEV05), el qual, a 
banda d’inventariar i diagnosticar quin és l’estat actual del patrimoni verd del municipi, 
estableix les línies d’actuació de futur en tots aquells aspectes que formen el sistema 
verd de la ciutat. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
A21. Avaluar i ser conscients dels costos de manteniment i del valor econòmic dels arbres de la 
vila. 
 

ACCIÓ 
A21. Avaluar i ser conscients dels costos de manteniment i del valor econòmic dels 
arbres de la vila. 

Grau d’execució Executada 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament ha elaborat un Pla Director de les Zones Verdes (PDEV05), el qual, a 
banda d’inventariar i diagnosticar quin és l’estat actual del patrimoni verd del municipi, 
defineix les dades de la gestió del verd urbà i estableix les línies d’actuació de futur en 
tots aquells aspectes que formen el sistema verd de la ciutat. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 
PROGRAMA 9. Adaptació dels Sectors de Desenvolupament urbà als corredors biològics, a la xarxa de 
camins i a criteris d’urbanització sostenible. 
 
A23. Potenciar i millorar  la qualitat ambiental en els  polígons industrials de Vilafranca del Penedès 
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ACCIÓ 
A23.  Potenciar i millorar la qualitat ambiental en els polígons industrials de Vilafranca 
del Penedès. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2005 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

L’Ajuntament disposa del POUM i del Pla Director de les Zones Verdes (PDEV05) 
com instruments, entre d’altres, per potenciar i millorar la qualitat ambiental dels 
polígons industrials del municipi. 
 
El POUM estableix el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també l’estructura general que 
cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i estableix les pautes per a 
fer-ne el desenvolupament 
 
El PDEV05 incorpora un apartat específic centrat en la definició de criteris per a 
vegetar els polígons industrials del municipi, diferenciant entre l’espai públic i el privat. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha publicat 
una Guía d’integració paisatgística. Polígons industrials i sectors d'activitat econòmica 
que proporciona uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació, 
projecció i implantació en el territori dels espais industrials de Catalunya, en especial 
els polígons industrials i els sectors d'activitat econòmica, amb l'objectiu de promoure 
la seva integració paisatgística i d'alguna manera contribuir a la regeneració d'un 
paisatge malmès per una arquitectura inexistent, un urbanisme precari, uns serveis 
massa elementals i una escassa integració de l'arquitectura industrial en el paisatge.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Tirar endavant mesures d’ambientalització dels polígons industrials de Vilafranca del 
Penedès. 

 
 
A24. Regulació dels sectors de desenvolupament per adaptar-los als corredors biològics en la 
revisió del PGOU. 
 

ACCIÓ 
A24. Regulació dels sectors de desenvolupament per adaptar-los als corredors 
biològics en la revisió del PGOU. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2002 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 
En la redacció del PMOU de Vilafranca del Penedès, aprovat l’11 de juny de 2003, que 
actua com instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal es va 
vetllar per la adaptar els sectors de desenvolupament als corredors biològics.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

 
A25: Promoure un manual de productes alternatius (menys contaminants) a la construcció 
 

ACCIÓ 
A25. Promoure un manual de productes alternatius (menys contaminants) a la 
construcció. 

Grau d’execució Desestimada 

Inici - Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

A l’actualitat existeix una amplia gamma de fonts d’informació tècnica i especialitzada 
en el camp de la construcció sostenibilitat i els materials constructius associats, que 
defineixen per a cada tipologia d’edificació i instal�lació quina és la millor opció 
material. Per aquest motiu, es considera oportú desestimar el desenvolupament 
íntegre d’aquesta acció.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Desestimada 

 

Nova acció 
Promoure la introducció de criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica en els noves 
construccions i rehabilitacions d’edificis. 

 
 
PROGRAMA 10. Foment de l’habitatge sostenible. 
 
A22. Incorporar ordenances de sostenibilitat en el planejament urbanístic i les obres públiques. 
 

ACCIÓ 
A22. Incorporar ordenances de sostenibilitat en el planejament urbanístic i les obres 
públiques. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

Des de l’aprovació del PAA han entrat en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. Les determinacions d’aquest documents són d’obligat 
compliment en la construcció de nous habitatges.  
 
El Serveis Urbanístics de l’Ajuntament han vetllat per la incorporació de criteris 
ambientals en els nous planejaments, sense arribar a elaborar ordenances 
específiques en el marc de la redacció del nou POUM. Alguns dels criteris que 
establerts són: incorporació que el 50% de la pavimentació sigui permeables; obligació 
de destinar un espai pel rentat i secat de la roba a cada habitatge; ubicació d’armaris 
destinats a la recollida selectiva a cada habitatge, prohibició d’orientacions cara nord 
en les noves construccions; priorització d’habitatges passants, per afavorir l’entrada de 
llum natural; foment de pàrkings col�lectius en promocions de nous habitatges 
unifamiliars, etc.  
 
Destacar que amb la redacció del POUM es disposa d’un instrument que classifica 
el sòl amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent i qualifica aquest 
sòl en zones i sistemes, defineix el model d’implantació urbana i les 
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determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també 
l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i 
estableix les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A93. Establir criteris de 
sostenibilitat en la construcció de nous habitatges en relació a l’eficiència energètica: 
en l’aïllament i l’ús d’energies alternatives. Fer complir aquests criteris als promotors i 
constructors d’aquests nous habitatges, de manera que es preveu una fusió 
d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Promoure la introducció de criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica en els noves 
construccions i rehabilitacions d’edificis. 

 
 
A26. Foment d’habitatges sostenibles en el Centre Històric i en els Sectors de Desenvolupament 
 

ACCIÓ 
A26. Foment d’habitatges sostenibles en el Centre Històric i en els Sectors de 
Desenvolupament. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

Des de l’aprovació del PAA han entrat en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. Les determinacions d’aquest documents són d’obligat 
compliment en la construcció de nous habitatges.  
 
El Serveis Urbanístics de l’Ajuntament han vetllat pel foment d’habitatges sostenibles 
en el Centre Històric i en els Sectors de Desenvolupament, sense arribar a elaborar 
ordenances específiques en el marc de la redacció del nou POUM. Alguns dels criteris 
que establerts són: implantació de models plurifamiliars de baixa densitat procurant 
l’alliberació d’espais, en els sectors en desenvolupament; alliberació dels espais 
interiors de les illes, donant una mica més d’aire a les zones més denses i aconseguint 
una major dinamització del teixit econòmico-social. 
 
Destacar que amb la redacció del POUM es disposa d’un instrument que classifica el 
sòl amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent i qualifica aquest sòl en 
zones i sistemes, defineix el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també l’estructura general que cal 
adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i estableix les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Promoure la introducció de criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica en els noves 
construccions i rehabilitacions d’edificis. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

PROGRAMA 11. Programa de control de les plagues urbanes (coloms, estornells, pardals, gats, etc,). 
 
A27. Elaborar programes per fer front i controlar les poblacions d’ocells i gats a vilafranca, que 
contemplin diferents mesures 
 

ACCIÓ 
A27. Elaborar programes per fer front i controlar les poblacions d’ocells i gats a 
Vilafranca, que contemplin diferents mesures. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici 2002 Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

Des del Servei de Salut s’han implantat diferents programes per fer front a les plagues 
urbanes, entre les que destaquen: 
- Programa de colònies de gats en àmbits urbans: on s’implanten colònies controlades 
de gats al carrer com una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i 
els animals.  

- Programa municipal de control de plagues: l’Ajuntament té contractada 
permanentment una empresa externa que porta a terme tasques de control i 
prevenció de cara a l’aparició de plagues d’animals, principalment rosegadors. El 
programa es basa en cinc controls anuals a cada barri de Vilafranca, a més de la 
xarxa de clavegueres també es controlen les rieres al seu pas per Vilafranca. 

- Programa de control de coloms: l’Ajuntament dur a terme controls puntuals 
mitjançant mètodes integrals a través d’una empresa externa contractada 
recomanada pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA IV: CAP A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
PROGRAMA 12. Millora de la mobilitat del territori: ampliació i millora del transport col�lectiu. 
 
A28. Seguiment i defensa de la planificació pel que fa a la freqüència i optimització del servei dels 
Ferrocarrils de la RENFE. 
 

ACCIÓ 
A28. Seguiment i defensa de la planificació pel que fa a la freqüència i optimització del 
servei dels Ferrocarrils de la RENFE. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2008 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

El Pla de mobilitat urbana (PMU) de Vilafranca del Penedès elaborat estableix 
diferents mesures en relació a optimitzar l’oferta de transport en ferrocarril existent, de 
tal manera que s’adoptin mesures d’interconnexió d’aquest mode de transport amb 
d’altres modes existents o futurs (autobusos urbans i bicicleta).  
 
El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006 – 2026 proposa 
l’actuació Orbital ferroviària Vilanova – Vilafranca – Martorell – Terrassa – Sabadell – 
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Granollers – Mataró, amb l'objectiu de donar un servei ferroviari que uneixi les ciutats 
de la segona corona metropolitana sense passar per la ciutat de Barcelona. El projecte 
es troba inclòs dins el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) en 
l’àmbit de la millora de la xarxa de rodalies de Barcelona i està previst també en el Pla 
director d’infraestructures de transport públic col�lectiu 2001-2010 de la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008 – 2012 preveu la creació d’un 
xarxa de trens regionals d’altes prestacions que utilitzarà la xarxa ferroviària del TGV 
per connectar les principals ciutats catalanes. En el cas de Vilafranca del Penedès, el 
PTVC proposa oferir un total de 32 expedicions per sentit i dia de connexió amb 
Barcelona i Tarragona, amb un total de 6 expedicions per sentit en hora punta. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Renfe. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Crear una comissió de seguiment i participació dels projectes, plans i programes 
supramunicipals que poden tenir incidència al municipi. 

 
 
A29. Facilitar l’accés dels disminuïts físics al transport públic, mitjançant la supressió de barreres 
arquitectòniques i la posta en servei de vehicles adaptats 
 

ACCIÓ 
A29. Facilitar l’accés dels disminuïts físics al transport públic, mitjançant la supressió 
de barreres arquitectòniques i la posta en servei de vehicles adaptats. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2004 Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

El Pla d’accessibilitat en l’àmbit de la via pública de l’any 1998 que disposa 
l’Ajuntament té l’objectiu de permetre l’accessibilitat a tot el conjunt del centre històric i 
a tots els edificis d’interès, sense oblidar els eixos que permeten que l’adaptació sigui 
coherent amb l’estructura del nucli urbà, havent estat implantades les següents 
mesures: 

- 34% reurbanització de vials en plataforma única. 
- 19% adequació voreres. 
- 70% supressió barreres arquitectòniques cruïlles. 

 
El PMU analitza específicament l’accessibilitat a l’autobús, i conclou: 

- 100% autobusos són accessibles a persones amb mobilitat reduïda. 
- 100% de parades disposen de pals de parada accessibles, model TMB. 
- 11% de parades on hi cap tenen marquesina. 
- 63% de parades tenen banc. 

 
El PMU disposa de dues accions dirigides a minimitzar aquesta situació:  
T.4 Millora de l'apropament de l'autobús a les parades urbanes i interurbanes. 
T.5 Millora de l'accessibilitat i la comoditat en les parades d'autobús urbanes i 
interurbanes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Millorar l'apropament de l'autobús a les parades urbanes i interurbanes 

Reformulació 
de l’acció 

Millorar l'accessibilitat i la comoditat en les parades d'autobús urbanes i interurbanes. 

 
 
PROGRAMA 13. Fomentar el transport alternatiu al vehicle privat. 
 
A30. Desenvolupar campanyes per fomentar l’ús del transport públic i per racionalitzar l’ús del 
cotxe. 
 

ACCIÓ 
A30. Desenvolupar campanyes per fomentar l’ús del transport públic i per racionalitzar 
l’ús del cotxe. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici 2002 Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament celebra anualment la setmana de la mobilitat sostenible i segura, en la 
qual es fomenten hàbits per fomentar l’ús de transport públic o mitjans menys 
contaminants. 
 
El PMU entre els seus objectius contempla incrementar la participació dels modes no 
motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns i incrementar la 
participació del transport públic en els desplaçaments de connexió. En aquesta línea, 
es poden destacar dues accions orientades en aquesta direcció: 
B7. Realitzar una campanya de promoció de l'ús quotidià de la bicicleta.  
E1. Creació de l’oficina de la mobilitat de Vilafranca del Penedès. 
 
Cal destacar que entre les accions formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, es proposa la creació d’una 
estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i 
d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
En aquesta línea, es podria crear un Pla director d’informació i d’educació ambiental  
que englobés tots els vectors ambientals. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A110. Campanyes per 
fomentar l'ús del transport públic i per racionalitzar l'ús del cotxe del mateix PAA, de 
manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A31. Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes 
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ACCIÓ A31. Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes. 
Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament participa anualment en el dia sense cotxes en el marc de la setmana de 
la mobilitat sostenible i segura, en la qual es fomenten hàbits per fomentar l’ús de 
transport públic o mitjans menys contaminants. 
 
El PMU entre els seus objectius contempla incrementar la participació dels modes no 
motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns.  
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A111. Continuar 
participant en la jornada del dia sense cotxes del mateix PAA, de manera que es 
preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A32. Millorar l’oferta del transport públic dins de la ciutat apropant-lo als serveis com la deixalleria, 
l’Hospital comarcal, etc., i als polígons industrials. 
 

ACCIÓ 
A32. Millorar l’oferta del transport públic dins de la ciutat apropant-lo als serveis com la 
deixalleria, l’Hospital comarcal, etc., i als polígons industrials. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2004 Termini 
d’execució Realització 3 anys 

Observacions 

En el marc de la diagnosi de la cobertura territorial de l’autobús urbà realitzada en el 
PMU, es constata que l’Ajuntament ha millorat l’oferta de transport públic dins de la 
ciutat incrementant la freqüència de pas de les diferents línies d’autobús i el nombre 
parades. 
 
El PMU entre les seves estratègies contempla millorar la freqüència, la cobertura i 
la velocitat comercial del transport públic urbà, així com oferir transport públic 
de connexió amb els polígons industrials. En aquest sentit, hi ha algunes 
accions orientades en aquesta direcció, per reforçar les actuacions ja realitzades: 
T1. Creació d'una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 
T.2 Ampliació del recorregut de la línia 3 del servi d’autobús urbà cap a la Ronda de 
Mar. 
T.3 Millora dels recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A112. Millorar l'oferta del 
transport públic dins de la ciutat apropant-los als serveis com l'Hospital Comarcal, els 
polígons industrials, etc del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió 
d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Vigència futura Executada 

 

Nova acció 
Crear una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 

 
Nova acció Ampliar el recorregut de la línia 3 del servi d’autobús urbà cap a la Ronda de Mar. 

 
Nova acció Millorar els recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 

 
 
A33. Posar en marxa un carril bici urbà, connectat amb itineraris per la zona rural i promocionar-ne 
el seu ús (celebració del “dia de la bicicleta”). 
 

ACCIÓ 
A33. Posar en marxa un carril bici urbà, connectat amb itineraris per la zona rural i 
promocionar-ne el seu ús (celebració del “dia de la bicicleta”). 

Grau d’execució En curs 

Inici 2004 Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions en el marc de la promoció i ús de la 
bicicleta urbana (biceberg), que es veuen ampliades amb les propostes del PMU 
dirigides en aquesta direcció: 
B.1 Creació d'una xarxa bàsica d'itineraris ciclables urbans especialment segurs. 
B.2 Crear itineraris ciclables de connexió amb els polígons industrials propers. 
B.3 Senyalitzar una Ronda Verda i altres camins de passejada per a l'oci amb 
bicicleta. 
B.4 Incrementar l'oferta d'aparcament per a bicicletes en les zones i eixos comercials 
del nucli urbà. 
B.5 Completar l'oferta d'aparcament per a bicicletes a les terminals de transport i als 
equipaments públics. 
B.6 Creació d'un sistema públic de préstec de bicicletes. 
B.7 Realitzar una campanya de promoció de l'ús quotidià de la bicicleta. 
B.8 Creació de senyalització direccional específica per a bicicletes. 
B.9 Incrementar l'oferta d'aparcament per a bicicletes en edificis residencials. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A113. Promoció del 
desplaçament amb bicicleta, connectant el nucli urbà amb itineraris rurals del mateix 
PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Renfe. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Incorporar la totalitat de les accions de millora de la mobilitat en bicicleta del PMU. 

 
 
A34. Ampliar les places d’estacionament de vehicles al voltant de les estacions de ferrocarril i 
autobusos. 
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ACCIÓ 
A34. Ampliar les places d’estacionament de vehicles al voltant de les estacions de 
ferrocarril i autobusos. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 3 anys 

Observacions 

En el marc de la diagnosi de les zones d’aparcament existents al municipi realitzada 
en el PMU, es constata que l’Ajuntament ha ampliat l’oferta de places d’estacionament 
al voltant de les estacions de ferrocarril i autobusos. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
V.5 Creació d’un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A114. Ampliar les places 
d'estacionament de vehicles al voltant de les estacions de ferrocarril i autobusos del 
mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Crear un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 

 
 
A35. Millora de la connexió dels polígons industrials amb les zones residencials mitjançant 
transport públic 
 

ACCIÓ 
A35. Millora de la connexió dels polígons industrials amb les zones residencials 
mitjançant transport públic. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini Termini 
d’execució Realització 3 anys 

Observacions 

En el marc de la diagnosi de l’oferta de transport públic existent que connecti les zones 
residencials amb els polígons industrials del terme municipal realitzada en el PMU, es 
constata que les ampliacions de les línies d’autobús urbà no han suposat millores en 
la connexió amb els polígons industrials. 
 
El PMU estableix dues actuacions en la direcció d’aquesta acció a conseqüència de la 
situació actual analitzada: 
B.2 Crear itineraris ciclables de connexió amb els polígons industrials propers. 
T.1 Creació d'una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Crear una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

 
PROGRAMA 14. Control de la contaminació acústica i atmosfèrica dels vehicles (cotxes, motos, 
autobusos, camions, etc...). 
 
A36. Realitzar campanyes de forma periòdica, de control del nivell d’emissió dels vehicles i del 
soroll provocat pel trànsit. 
 

ACCIÓ 
A36. Realitzar campanyes de forma periòdica, de control del nivell d’emissió dels 
vehicles i del soroll provocat pel trànsit. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Bianual 

Observacions 

La Policia Local duu a terme, periòdicament, programes de control del soroll de les 
motocicletes i els ciclomotors. En aquest sentit, l’Ajuntament esmenta que vol 
aconseguir la col�laboració dels mecànics per reduir la contaminació acústica dels 
vehicles, tot i que cal remarcar que des de febrer de 2009 segons l’Ordre  
iUE/563/2008 ha entrat en vigor l’obligació de realitzar també ITV als vehicles de dues 
rodes de més de 3 anys, amb el qual es controlarà els nivells d’emissió dels vehicles. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
E.8 Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A115. Campanyes de 
control periòdic del nivell d'emissió dels vehicles i del soroll provocat pel trànsit del 
mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 
Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A37. Realitzar periòdicament campanyes d’aforament de vehicles per veure l’evolució del trànsit 
amb l’obertura de la nova variant. 
 

ACCIÓ 
A37. Realitzar periòdicament campanyes d’aforament de vehicles per veure l’evolució 
del trànsit amb l’obertura de la nova variant. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que disposa de dades referents a intensitats mitjanes de 
circulació (IMD) en les principals vies de pas mitjançant estacions d’aforament del 
Ministerio de Fomento i de la Diputació de Barcelona. A més, l’aprovació del PMU de 
Vilafranca l’any 2008 dota a l’Ajuntament d’una eina de gestió de les actuacions 
futures en matèria de mobilitat, que no fa necessari de forma urgent la realització d’un 
estudi d’aforaments de vehicles per preveure l’evolució del trànsit a les principals vies. 

Org. implicats Diputació de Barcelona. 
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Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un estudi d’aforament de vehicles al municipi per veure l’evolució del trànsit a 
les principals vies de pas. 

 
 
PROGRAMA 15. Soterrament de la línia actual de RENFE i de la línia futura del TGV. 
 
A38. Millorar les connexions del barri de La Girada amb la resta del municipi. 
 
ACCIÓ A38. Millorar les connexions del barri de La Girada amb la resta del municipi. 
Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

El barri de La Girada ha vist com el nombre de parades d’autobús ha augmentat de 1 
a 4 en els darrers anys, amb l’ampliació de les parades de la Línea 1 i la creació de la 
Línia 3, tot i que presenta alguns dèficits de connexió amb altres punts del municipi, tal 
com es desprèn de la diagnosi del PMU. En aquest sentit, el PMU disposa d’algunes 
accions orientades en aquesta direcció, per reforçar les actuacions ja realitzades: 
T. 2 Ampliació del recorregut de la línia 3 del servei d’autobús urbà cap a la Ronda de 
Mar. 
T.3 Millora dels recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 
 
A més, l’Ajuntament amb el projecte de cobriment de les vies del ferrocarril millorarà 
les connexions d’aquest barri mitjançant la realització d’un projecte que permetrà crear 
un espai verd públic de 40.000 m2, donant solució a les diferents problemàtiques 
socials de desconnexió entre barris i tractant l’espai com una globalitat, on 
l’arbrat i la vegetació hi tindran una presència destacadíssima. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Crear un espai verd públic de 40.000 m3 com a resultat del soterrament de les vies 
ferroviàries que creuen el municipi. 

 
Nova acció Ampliar el recorregut de la línia 3 del servi d’autobús urbà cap a la Ronda de Mar. 

 
Nova acció Millorar els recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 

 
 
 
PROGRAMA 16. Augmentar la seguretat viària de conductors i vianants. 
 
A39. Potenciar les zones 30 en tot el casc urbà 
 
ACCIÓ A39. Potenciar les zones 30 en tot el casc urbà. 
Grau d’execució En curs 

Termini Inici 2005 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

d’execució Realització 3 anys 

Observacions 

L’any 2004 no existia cap via senyalitzada com a zona 30 i actualment el municipi 
disposa de 5,2 km de Zones 30 tot i no oferir les condicions suficients de seguretat. En 
aquest sentit, cal valorar positivament aquest nou enfocament pel que ha apostat 
l’ajuntament a partir del qual la bicicleta va guanyant espais que eren exclusivament 
per als vehicles motoritzats, i que amb el període de vigència del PMU es preveu 
ampliar a 12 km.  
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
V.4 Creació d'illes viàries regulades com a zones 30 de trànsit pacificat. 

Org. implicats 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
DPTOP. 
Consell Escolar 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Crear illes viàries regulades com a zones 30 de trànsit pacificat. 

 
 
A40. Promoure les vies perimetrals com a alternatives a les vies tradicionals 
 
ACCIÓ A40. Promoure les vies perimetrals com a alternatives a les vies tradicionals 
Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 5 anys 

Observacions 

L’Ajuntament ha dut a terme actuacions per pacificar el trànsit en les connexions entre 
barris externs i el Centre Vila, amb la intenció de que actuïn com a ronda urbana, 
sense arribar a consolidar-se. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
V.1 Completar la ronda urbana i millorar la seguretat en les seves interseccions. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
DPTOP. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Completar la ronda urbana i millorar la seguretat en les seves interseccions. 

 
 
A41. Realitzar campanyes d’educació vial a les escoles. 
 
ACCIÓ A41. Realitzar campanyes d’educació vial a les escoles. 
Grau d’execució En curs 

Termini Inici 2002 
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d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

La Policia Local de Vilafranca és l’encarregada de realitzar anualment les campanyes 
d’Educació Viària Escolar, que tenen per objectiu la prevenció d'accidents de circulació 
infantils i juvenils per mitjà de la formació en valors com el respecte (tant a les 
persones com a l'entorn), la tolerància, l'auto-protecció, l'adquisició d'un esperit crític i 
el civisme. 
  
Les sessions d'Educació Viària s'imparteixen als cicles Mitjà i Superior de Primària 
de totes les escoles del municipi al llarg de tot el curs acadèmic, comptant amb la 
màxima implicació dels centres escolars i dels seus docents. 
 
En el marc del PMU es proposa realitzar de forma participativa amb les escoles una 
anàlisi dels principals problemes de seguretat i mobilitat per accedir a les escoles, i a 
la vegada aprofitar l'estudi per a realitzar un reconeixement amb les alumnes de 
l'entorn de l'escola i educar en la seguretat viària i la mobilitat sostenible.  
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
P.2 Pla de camins escolars de Vilafranca del Penedès. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A118. Seguir realitzant 
campanyes d'educació viària, informatives i de conscienciació ciutadana per la 
reducció del soroll del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular. 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Elaborar un Pla de camins escolars de Vilafranca del Penedès. 

 
 
A42. Estudiar la possibilitat de crear un futur parc infantil de trànsit comarcal on desenvolupar-hi 
activitats de comunicació ambiental i educació viària 
 

ACCIÓ 
A42. Estudiar la possibilitat de crear un futur parc infantil de trànsit comarcal on 
desenvolupar-hi activitats de comunicació ambiental i educació viària 

Grau d’execució Sense dades 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament comenta que aquesta acció no té gaire sentit en l’actualitat, tenint 
present que les campanyes d’Educació Viària realitzades per la Policia Local tenen 
gran acceptació i dinamisme. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Desestimada 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

A43. Control i aplicació de les ordenances en matèria d’ocupació de la via pública per obres. 
 

ACCIÓ 
A43. Control i aplicació de les ordenances en matèria d’ocupació de la via pública per 
obres. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 
L’Ajuntament disposa de normativa municipal per fer front a aquesta problemàtica, que 
es valora de forma positiva. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
PROGRAMA 17. Estendre a tot l’espai públic el concepte de ciutat dels vianants. 
 
A44. Mantenir les actuals zones per a vianants i crear-ne de noves amb nous itineraris per tota la 
ciutat. 
 

ACCIÓ 
A44. Mantenir les actuals zones per a vianants i crear-ne de noves amb nous itineraris 
per tota la ciutat. 

Grau d’execució Executada 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

En la diagnosi del PMU es detecta que el municipi ha treballat per millorar les 
deficiències dels itineraris a peu, augmentant el nombre de carrers amb restriccions de 
pas a vehicles motoritzats o augmentant les dimensions de les voreres en aquells 
trams que ha esta viable entre altres.   
 
El PMU proposa dues accions orientades a reforçar les actuacions ja realitzades: 
V.4 Creació d'illes viàries regulades com a zones 30 de trànsit pacificat. 
E.6 Millora de la senyalització a l'illa de vianants del Centre Vila. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 
DPTOP. 

Vigència futura Executada 

 
Nova acció Crear illes viàries regulades com a zones 30 de trànsit pacificat. 

 
Nova acció Millorar la senyalització a l'illa de vianants del Centre Vila. 

 
 
A45. Estudi de la demanda real de places d’aparcament sobretot al voltant del centre, aparcaments 
perifèrics, ben connectats, pensant sobretot amb Vilafranca com a vila turística. 
 
ACCIÓ A45. Estudi de la demanda real de places d’aparcament sobretot al voltant del centre, 
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aparcaments perifèrics, ben connectats, pensant sobretot amb Vilafranca com a vila 
turística. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2008 Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 

El desenvolupament del PMU ha permès a l’Ajuntament disposar d’un estudi acurat de 
les places d’aparcament al Centre Vila, a les terminals de transport i als accessos al 
nucli.  
 
El PMU proposa dues accions orientades a reforçar les actuacions ja realitzades: 
V.5 Creació d'un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 
V.6 Ampliació de l'oferta d'aparcament de rotació a l'entorn de les zones comercials i 
de serveis. 

Org. implicats 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Consell Comarcal Alt Penedès. 
Diputació de Barcelona. 
DPTOP. 

Vigència futura Executada 

 

Nova acció 
Crear un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 

 
Nova acció Ampliar l'oferta d'aparcament de rotació a l'entorn de les zones comercials i de serveis. 

 
 
PROGRAMA 18. Promoure l’ús de vehicles menys contaminants i de baix consum. 
 
A46. Incloure vehicles elèctrics o menys contaminants en la flota de l’Ajuntament o en el transport 
públic urbà. 
 

ACCIÓ 
A46. Incloure vehicles elèctrics o menys contaminants en la flota de l’Ajuntament o en 
el transport públic urbà. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que ja s’han iniciat actuacions en aquesta direcció, però que en 
molts casos estan condicionats per les condicions establertes en els contractes actuals 
amb les empreses subministradores dels serveis municipals (com seria el cas de 
l’autobús urbà de la l’empresa Hispano-Igualadina perquè funcioni amb Biodièsel). 
També es comenta la dificultat tècnica actual d’incorporar vehicles elèctrics a la flota, 
tot i que en el mercat existeixen models. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A97. Incorporar 
vehicles elèctrics o de menor consum energètic a la flota de l'ajuntament i A109. 
Incloure vehicles elèctrics o de menor consum energètic en la flota de l'ajuntament o 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

en el transport públic urbà del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió 
d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Implantar la compra i contractació pública verda a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA V. ACTIVAR LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES ACTIVITATS DE LA VILA I 
INCENTIVAR LA PRODUCCIÓ NETA 
 
PROGRAMA 19. Incrementar el control sobre les activitats del municipi sobre abocaments d’aigües 
residuals i residus. 
 
A47. Elaborar un cens complert informatitzat de totes les activitats econòmiques del municipi. 
 

ACCIÓ 
A47. Elaborar un cens complert informatitzat de totes les activitats econòmiques del 
municipi. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, ha comportat que molts municipis de Catalunya, hagin vist 
la necessitat de disposar d’un cens que inclogui totes les activitats que es 
desenvolupin en el seu terme.  
 
Per això, l’Ajuntament considera prioritari dur a terme una classificació de les activitats 
econòmiques del municipi, amb la que s’obtindrà una base de dades única d’activitats 
classificades i innòcues acompanyada d’una memòria descriptiva i analítica que 
inclourà un pla d’acció i unes conclusions. Les conclusions consistiran en l’anàlisi de la 
classificació de les activitats en funció de la seva ubicació, incidència ambiental i estat 
de legalització. El pla d’acció detallarà i prioritzarà les actuacions que l’ajuntament 
haurà de portar a terme en l’aplicació de la normativa, per tal de dur a terme una 
gestió correcta de les activitats.  
 
En aquest sentit, cal destacar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està 
desenvoluparà un Cens d’Activitats de les activitats econòmiques de la comarca de 
menor detall que el necessari per donar resposta a la Llei 3/1998, però permetrà 
conèixer la ubicació i tipologia (des d’una perspectiva amplia de la tipologia d’activitats) 
de les activitats econòmiques existents. 
 
El contingut d’aquesta acció és similar al de dues accions del present PAA, per la qual 
cosa es preveu la unificació d’aquestes: A82. Cal elaborar un cens actualitzat de totes 
les indústries del municipi per tal de millorar el control sobre els abocaments d'aigües 
residuals que es produeixen dins del municipi i A104. Crear una base de dades 
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informatitzada amb informació de les diferents indústries de la vila, que reflecteixi la 
seva activitat, possibles efectes negatius sobre el medi ambient, i que contingui les 
fitxes de declaració de residus. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A48. Fer un seguiment constant de la declaració dels residus de les empreses de la vila i també 
dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram o a la llera pública. 
 

ACCIÓ 
A48. Fer un seguiment constant de la declaració dels residus de les empreses de la 
vila i també dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram o a la llera 
pública. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini. Termini 
d’execució Realització Anual. 

Observacions 

La competència en termes de control de la producció de residus perillosos i de 
l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram o a la llera pública recau 
sobre organismes supramunicipals. Per aquest motiu, la competència municipal en 
aquest àmbit és mínima, per la qual cosa es creu convenient desestimar l’acció de 
cara el futur. 

Org. implicats 
Agència de Residus de Catalunya. 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Vigència futura Desestimar 

 
 
A49. Control de la crema de palets i altres residus de la construcció 
 
ACCIÓ A49. Control de la crema de palets i altres residus de la construcció. 
Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’Ajuntament exposa que aquesta mala pràctica ja no és habitual en el municipi. No 
obstant això, des del Servei de Via Pública s’ha engegat un programa d’inspecció de 
la via pública. Entre els diversos objectius que persegueix aquest programa, s’inclou la 
realització de denúncies per incompliment de les ordenances municipals que afectin a 
la via pública, de manera que l’objecte d’aquesta acció quedaria inclòs. En aquest 
sentit, cal remarcar també que l’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i 
la protecció de l’entorn, fa esment sobre la recollida, el transport i l’abocament de 
terres i runes. 
 
Destacar que el resultat d’aquesta acció és similar a l’acció A43. Control i aplicació de 
les ordenances en matèria d’ocupació de la via pública per obres, de manera que es 
preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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Agència de Residus de Catalunya. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Control i aplicació de les ordenances en matèria d’ocupació de la via pública per 
obres. 

 
 
PROGRAMA 20. Promocionar la millora de la gestió ambiental a les empreses i sobretot del sector 
vinícola. 
 
A50. Organitzar campanyes i jornades de bones pràctiques ambientals als comerços i empresaris 
de la vila. 
 

ACCIÓ 
A50. Organitzar campanyes i jornades de bones pràctiques ambientals comerços i 
empresaris de la vila. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que tot i que en els darrers anys s’han dut a terme diferents 
campanyes i jornades de sensibilització dels comerços i empresaris del municipi, és 
convenient mantenir l’acció reformulant-la.  
 
L’Ajuntament comenta que en el marc de l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de 
residus municipals a Vilafranca del Penedès, es creu interessant tenir en compte les 
accions de sensibilització i informació formulades, destacant: A0. Pla director 
d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Crear un Punt d’informació ambiental del municipi (PIA). 

 
 
A51. Promoure amb les empreses la elaboració de programes per la reducció en el consum d’aigua 
i energia, la utilització de l’aigua amb un cicle tancat, i l’ús d’energies alternatives i millora de 
l’eficiència energètica. 
 

ACCIÓ 
A51. Promoure amb les empreses la elaboració de programes per la reducció en el 
consum d’aigua i energia, la utilització de l’aigua amb un cicle tancat, i l’ús d’energies 
alternatives i millora de l’eficiència energètica. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament comenta que la competència en termes d’eficiència energètica i consum 
d’aigua a nivell d’empresa requeien anteriorment en el Centre de l’Empresa i el Medi 
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Ambient del DMAH, però que actualment ha modificat la seva orientació estratègica.  
 
En aquest sentit, des de l’Ajuntament es veu en bons ulls derivar aquesta acció cap a 
termes de fiscalitat ambiental, amb la voluntat de bonificar aquelles empreses que 
apostin o treballin per ambientalitzar les seves activitats. Alguns dels àmbits on es 
podria treballar la fiscalitat ambiental, serien:  
- Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i 
del servei de clavegueram. 

- Servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 
urbans. 

- Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
- Impost sobre béns immobles. 

 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A73. Establir amb 
les empreses convenis de reducció i reutilització de l’aigua i A94. Incentivar a les 
indústries del municipi que incorporin en la seva activitat l’ús d’energies renovables, 
del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Centre de l’Empresa i el Medi Ambient. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del 
municipi que minimitzin el seu impacte ambiental. 

 
 
PROGRAMA 21. Reduir l’impacte de l’activitat industrial sobre el municipi. 
 
A52. Definir clarament els criteris que han de regular el creixement o la creació de nous polígons 
industrials per tal que s’integrin amb el caràcter agrícola del municipi, i amb l’estructura urbana per 
tal que no provoquin molèsties als Vilafranquins/es. 
 

ACCIÓ 
A52. Definir clarament els criteris que han de regular el creixement o la creació de 
nous polígons industrials per tal que s’integrin amb el caràcter agrícola del municipi, i 
amb l’estructura urbana per tal que no provoquin molèsties als Vilafranquins/es. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’Ajuntament disposa del POUM i del Pla Director de les Zones Verdes (PDEV05) 
com instruments, entre d’altres, per potenciar i millorar la qualitat ambiental dels 
polígons industrials del municipi. 
 
El POUM estableix el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també l’estructura general que 
cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i estableix les pautes per a 
fer-ne el desenvolupament 
 
El PDEV05 incorpora un apartat específic centrat en la definició de criteris per a 
vegetar els polígons industrials del municipi, diferenciant entre l’espai públic i el privat. 
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El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha publicat 
una Guía d’integració paisatgística. Polígons industrials i sectors d'activitat econòmica 
que proporciona uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació, 
projecció i implantació en el territori dels espais industrials de Catalunya, en especial 
els polígons industrials i els sectors d'activitat econòmica, amb l'objectiu de promoure 
la seva integració paisatgística i d'alguna manera contribuir a la regeneració d'un 
paisatge malmès per una arquitectura inexistent, un urbanisme precari, uns serveis 
massa elementals i una escassa integració de l'arquitectura industrial en el paisatge. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
DPTOP. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Tirar endavant mesures d’ambientalització dels polígons industrials de Vilafranca del 
Penedès. 

 
 
A53. Estudi en el marc de la revisió del PGOU del trasllat de les empreses del barri del Molí d’en 
Rovira, sobretot les que provoquen més sorolls o generen més residus, fora del nucli urbà per tal 
de convertir el barri en una zona més residencial. 
 

ACCIÓ 
A53. Estudi en el marc de la revisió del PGOU del trasllat de les empreses del barri del 
Molí d’en Rovira, sobretot les que provoquen més sorolls o generen més residus, fora 
del nucli urbà per tal de convertir el barri en una zona més residencial. 

Grau d’execució En curs 

Inici A curt termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que aquesta acció s’està executant parcialment mitjançant la 
l’assoliment d’acords puntuals amb certes empreses del barri. A més, amb el projecte 
de soterrament de les vies del ferrocarril es vol potenciar la connexió entre barris del 
municipi, de manera que els barris de La Girada i d’en Molí d’en Rovira resultarien 
zones més residencials. 
 
Enfront d’aquesta situació, des de l’Ajuntament es creu convenient desestimar aquesta 
acció en la present revisió.  

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
DPTOP. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA VI: L’EDUCACIÓ AMBIENTAL COM A EINA PER CREAR MOTIVACIÓ I CANVIS 
CONDUCTUALS EN LA POBLACIÓ QUE PERMETI AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
PROGRAMA 22. Desenvolupar i promoure programes de divulgació i informació mediambiental destinats 
a la població en general. 
 
A54. Elaborar un programa complert d’educació ambiental, que reculli totes les activitats a realitzar 
durant tot l’any. 
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ACCIÓ 
A54. Elaborar un programa complert d’educació ambiental, que reculli totes les 
activitats a realitzar durant tot l’any. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès dur a terme diferents actuacions d’educació 
ambiental dirigides a escoles (visites, sessions informatives, etc), a empresaris 
(campanyes i jornades de sensibilització dels comerços i empresaris del municipi i a la 
ciutadania per fomentar la millora ambiental del municipi. 
 
L’Ajuntament conjuntament amb la Mancomunitat intermunicipal Penedès Garraf està 
duent a terme un estudi de les actuacions d’educació ambiental que s’estan realitzant 
en l’àmbit dels residus, com pas previ a definir una estratègia comuna d’educació 
ambiental. A més, cal destacar que entre les accions formulades en l’Estudi marc 
sobre la recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, es proposa 
la creació d’una estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director 
d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
En aquesta línea, es podria crear un Pla director d’informació i d’educació ambiental  
que englobés tots els vectors ambientals.  

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Diputació de Barcelona. 
Institut de Promoció Econòmica. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A55. Fomentar la recollida selectiva, la minimització dels residus i l’ús de la deixalleria seguint amb 
el programa d’educació ambiental del projecte Residu Mínim. 

ACCIÓ 
A55. Fomentar la recollida selectiva, la minimització dels residus i l’ús de la deixalleria 
seguint amb el programa d’educació ambiental del projecte Residu Mínim. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que va engegar un programa d’educació ambiental del projecte 
Residu Mínim però que els resultats no van ser els esperats i per tant es va parar el 
projecte. 
 
No obstant això i en la línea de potenciar l’ús de la deixalleria, l’Ajuntament exposa 
que ha engegat una iniciativa innovadora: ubicació d’una minideixalleria mòbil amb 
l’objectiu de promocionar l’ús de la deixalleria en una zona, i un cop consolidat el seu 
ús, habilitar un nou espai en aquella zona perquè esdevingui la nova deixalleria fixa de 
la zona. En aquest moment, la deixalleria mòbil es desplaçarà cap una nova zona del 
municipi en que l’Ajuntament consideri que cal potenciar l’ús de la deixalleria.  
 



 

35 
 

ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Aquesta acció està vinculada amb les accions A66. Promoure la minimització dels 
residus i la recollida selectiva, seguint amb el programa d’educació ambiental del 
projecte Residu Mínim i la A103. Col�locar minideixalleries en punts estratègics de la 
vila del present Pla. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat de municipis Penedès – Garraf 
Agència de Residus de Catalunya. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Fomentar l’ús de la deixalleria amb l’ajuda d’una minideixalleria mòbil que fomenta l’ús 
d’aquest servei en una zona del municipi, per la posterior habilitació d’un nou espai 
que esdevingui una deixalleria fixa en aquella àrea.  

 
 
A56. Promocionar l'ús del transport públic. Participar en la jornada del dia sense cotxes o 
iniciatives semblants que donin prioritat als vianants 
 

ACCIÓ 
A56. Promocionar l'ús del transport públic. Participar en la jornada del dia sense 
cotxes o iniciatives semblants que donin prioritat als vianants 

Grau d’execució Periòdica 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament celebra anualment la setmana de la mobilitat sostenible i segura, en la 
qual es fomenten hàbits per fomentar l’ús de transport públic o mitjans menys 
contaminants. 
 
El PMU entre els seus objectius contempla incrementar la participació dels modes no 
motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns i incrementar la 
participació del transport públic en els desplaçaments de connexió. En aquesta línea, 
es poden destacar dues accions orientades en aquesta direcció: 
B7. Realitzar una campanya de promoció de l'ús quotidià de la bicicleta.  
E1. Creació de l’oficina de la mobilitat de Vilafranca del Penedès. 
 
Cal destacar que el contingut d’aquesta aquesta acció resta inclòs en dues altres 
accions del propi PAA, pel que es desestima la seva continuïtat: 
A30. Desenvolupar campanyes per fomentar l’ús del transport públic i per racionalitzar 
l’ús del cotxe. 
A31. Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
DGT 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A57. Continuant realitzant campanyes de control de contaminació acústica i atmosfèrica provocada 
pels vehicles i al mateix temps campanyes de comunicació dirigides als conductors i promovent un 
model de conducció més respectuós i segur pels vianants 
 
ACCIÓ A57. Continuant realitzant campanyes de control de contaminació acústica i 
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atmosfèrica provocada pels vehicles i al mateix temps campanyes de comunicació 
dirigides als conductors i promovent un model de conducció més respectuós i segur 
pels vianants 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Bianual 

Observacions 

La Policia Local duu a terme, periòdicament, programes de control del soroll de les 
motocicletes i els ciclomotors. En aquest sentit, l’Ajuntament esmenta que vol 
aconseguir la col�laboració dels mecànics per reduir la contaminació acústica dels 
vehicles, tot i que cal remarcar que des de febrer de 2009 segons l’Ordre  
iUE/563/2008 ha entrat en vigor l’obligació de realitzar també ITV als vehicles de dues 
rodes de més de 3 anys, amb el qual es controlarà els nivells d’emissió dels vehicles. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
E.8 Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats. 
 
Cal destacar que el contingut d’aquesta aquesta acció resta inclòs en altres accions 
del propi PAA, pel que es desestima la seva continuïtat: 
A30. Desenvolupar campanyes per fomentar l’ús del transport públic i per racionalitzar 
l’ús del cotxe. 
A36. Realitzar campanyes de forma periòdica, de control del nivell d’emissió dels 
vehicles i del soroll provocat pel trànsit. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 
Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A58. Organitzar sortides a instal�lacions relacionades amb el tractament de residus, aigües 
residuals, etc., tant a la vila, com a la comarca o d’altres territoris. 
 

ACCIÓ 
A58. Organitzar sortides a instal�lacions relacionades amb el tractament de residus, 
aigües residuals, etc., tant a la vila, com a la comarca o d’altres territoris. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament des del Servei de medi ambient ofereix a les escoles la possibilitat de 
realitzar visites guiades a diferents instal�lacions lligades a la gestió ambiental 
municipal, destacant: 
- Visita a la deixalleria. 
- Visita a la Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. 
- Visita a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Vilafranca del Penedès.  

 
Cal destacar que entre les accions formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, es proposa la creació d’una 
estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i 
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d’educació ambiental, per la qual cosa aquesta acció quedaria integrada en acció 
global i coordinador de l’educació ambiental del municipi. 

Org. implicats 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Penedès-Garraf. 
Agència de Residus de Catalunya. 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A59. Promoure campanyes de sensibilització sobre la tinença d’animals domèstics (cens d’animals 
i conductes dels propietaris). 
 

ACCIÓ 
A59. Promoure campanyes de sensibilització sobre la tinença d’animals domèstics 
(cens d’animals i conductes dels propietaris). 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Periòdica 

Observacions 

L’Ajuntament des de l’apartat del Servei de salut de la seva web promou una correcta 
tinença d’animals, mitjançant la publicació de consells en diferents situacions: 
- Alimentació. 
- Identificació. 
- Cens d’animals. 
- Sanitari. 

 
 A més, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, periòdicament es duen a terme 
campanyes de sensibilització en aquest mateix àmbit. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A60. Realitzar campanyes de comunicació ambiental per acabar amb els abocaments incontrolats i 
promociona l’ús de la deixalleria. 
 

ACCIÓ 
A60. Realitzar campanyes de comunicació ambiental per acabar amb els abocaments 
incontrolats i promocionar l’ús de la deixalleria. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que tot i que en els darrers anys s’ha dut a terme la neteja i 
clausura dels abocadors incontrolats existents en el municipi i que actualment la seva 
existència és mínima és convenient mantenir l’acció reformulant-la. És a dir, dirigir els 
esforços de l’ens local cap a la prevenció de generació de nous punts d’abocament i 
tenint en compte les accions de sensibilització formulades en l’Estudi marc sobre la 
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recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, destacant: A0. Pla 
director d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
Així mateix, l’acció es troba vinculada a les accions A4. Neteja dels abocadors 
incontrolats de runes i mobles de l’espai suburbà de Vilafranca del present Pla, A105. 
Neteja i control dels abocaments incontrolats que hi ha al voltant del nucli urbà, en 
zones perifèriques i A106. Elaborar i portar endavant conjuntament amb la deixalleria 
municipal una campanya informativa i de conscienciació a la població per tal d'acabar 
amb aquests abocaments, del present Pla. 

Org. implicats 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf 
Agència de Residus de Catalunya. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Crear un Punt d’informació ambiental del municipi (PIA). 

 
 
A61. Organitzar jornades i xerrades sobre medi ambient i elaborar un manual de bones pràctiques 
adreçat als tècnics municipals 
 

ACCIÓ 
A61. Organitzar jornades i xerrades sobre medi ambient i elaborar un manual de 
bones pràctiques adreçat als tècnics municipals 

Grau d’execució Planificada 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

Puntualment s’han organitzat jornades i xerrades adreçades a tota la població sobre 
diferents temàtiques ambientals, però no d’una manera fixa o estructurada.  
 
D’altra banda, des de l’Ajuntament, es creu interessant poder oferir una formació 
general sobre bones pràctiques ambientals en el lloc de treball (especial interès en 
aspectes energètics), de manera que l’Ajuntament pugi actuar com a mirall de la 
ciutadania en matèria de sostenibilitat des de les mateixes dependències municipals. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Diputació de Barcelona. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Crear un mòdul de formació ambiental pel personal de l’Ajuntament, lligat a bones 
pràctiques en el lloc de treball. 

 
 
PROGRAMA 23. Donar suport i participació a aquelles entitats que ja estan desenvolupant tasques 
d’educació ambiental a la vila. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

A62. Implicar en les campanyes d'educació ambiental a les entitats de Vilafranca que ja participen 
en les tasques d'informació i comunicació ambiental a la població, com són Bosc Verd, APEIF, 
GEIF, Voluntaris forestals i protectores d'animals 
 

ACCIÓ 
A62. Implicar en les campanyes d'educació ambiental a les entitats de Vilafranca que 
ja participen en les tasques d'informació i comunicació ambiental a la població, com 
són Bosc Verd, APEIF, GEIF, Voluntaris forestals i protectores d'animals 

Grau d’execució Sense dades 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament ofereix una línea d’ajuts anuals a entitats del municipi en matèria 
ambiental, a través de la qual es duen a terme diferents accions puntuals en matèria 
de conservació del territori. El seu desenvolupament es valora de forma positiva, però 
es creu convenient poder arribar a acords de col�laboració més estables i concrets, pel 
qual es valora fomentar el desenvolupament d’acords de custòdia entre aquestes 
entitats, els propietaris privats involucrats i el propi Ajuntament. 
 
Cal destacar que el contingut d’aquesta aquesta acció està vinculat a una altra acció  
del propi PAA, pel qual valorar la seva fusió: 
A11. Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi desenvolupant 
programes d’educació ambiental per la conservació de l’entorn natural de la vila i la 
comarca. 

Org. implicats 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Bosc Verd 
APEIF 
GEIF 
Protectores d’animals 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Seguir treballant amb les entitats ambientals del municipi  i impulsar 
acords de custòdia amb agents del territori com a mecanisme de conservació de 
l’entorn natural de la vila. 

 
 
PROGRAMA 24. Donar informació de forma constant i actualitzada de tots aquells aspectes ambientals 
que afecten al municipi i que demanen la participació ciutadana. 
 
A63. Crear un punt d’informació ambiental municipal on es pugui consultar qualsevol tema 
relacionat amb el medi ambient i es pugui demanar assessorament. 
 

ACCIÓ 
A63. Crear un punt d’informació ambiental municipal on es pugui consultar qualsevol 
tema relacionat amb el medi ambient i es pugui demanar assessorament. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització 1 any 

Observacions 
L’Ajuntament comenta que actualment es disposa de l’espai web del Servei de medi 
ambient com a punt d’informació ambiental municipal, però que seria necessari 
disposar d’un espai físic. 
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Cal destacar que entre les accions formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, es proposa la creació d’un 
espai d’informació ambiental municipal:  
A1. Punt d’informació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
PROGRAMA 25. Implicar a la ciutadania en els problemes del municipi i les conseqüències que pot portar 
la pèrdua progressiva de l’entorn natural de qualitat. 
 
A64. Desenvolupar un programa educatiu com a projecte de conservació i aprofitament dels 
recursos naturals, tenint com a objectiu principal el foment de la Conservació local 
 

ACCIÓ 
A64. Desenvolupar un programa educatiu com a projecte de conservació i 
aprofitament dels recursos naturals, tenint com a objectiu principal el foment de la 
Conservació local 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que aquest programa s’hauria d’integrar en un Programa 
d’educació ambiental municipal. En aquest sentit, cal destacar que en el marc de 
l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, 
es creu interessant tenir en compte les accions de sensibilització i informació 
formulades, destacant: A0. Pla director d’informació i d’educació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Escoles de Vilafranca. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A65. Promocionar sortides a les escoles i a la resta de la població a espais d’interès natural 
 

ACCIÓ 
A65. Promocionar sortides a les escoles i a la resta de la població a espais d’interès 
natural 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

Des del Servei de medi ambient s’ofereix a les escoles la possibilitat de realitzar visites 
guiades a diferents espais d’interès natural de la població, destacant: 
- Sant Pau el mirador de Vilafranca. 
- El Parc del Garraf. Programa Coneguem els nostres parcs. 
- El parc de la riera o de Sant Julià.  
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

 
En aquest sentit, es creu convenient diversificar l’oferta i ampliar l’abast del públic 
receptor. Per això, caldria tenir en compte les accions formulades en el marc de 
l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, 
es proposa la creació d’una estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. 
Pla director d’informació i d’educació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Educació. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
PROGRAMA 26. Promoció de nous hàbits de consum respectuosos amb el medi ambient. 
 
A66. Promoure la minimització dels residus i la recollida selectiva, seguint amb el programa 
d'educació ambiental del projecte Residu Mínim 
 

ACCIÓ 
A66. Promoure la minimització dels residus i la recollida selectiva, seguint amb el 
programa d'educació ambiental del projecte Residu Mínim 

Grau d’execució Desestimada 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

Els continguts d’aquesta acció són equivalents als de l’acció A55. Fomentar la 
recollida selectiva, la minimització dels residus i l’ús de la deixalleria seguint amb el 
programa d’educació ambiental del projecte Residu Mínim del mateix PAA, pel qual es 
creu convenient unificar les accions desestimant aquesta.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A67. Promoure l’ús d’energies alternatives, més netes i/o renovables. 
 
ACCIÓ A67. Promoure l’ús d’energies alternatives, més netes i/o renovables. 
Grau d’execució En curs 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament sosté que l’àmbit d’aquesta acció és molt gran, i que caldria redefinir-lo 
en aspectes més concrets dels serveis municipals, entenent que l’administració 
municipal ha d’actuar com a mirall de la ciutadania com a primer pas per fomentar l’ús 
d’energies més renovables. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar en el Ple 
municipal de 28 d’octubre de 2008: 
- Realitzar un estudi tècnic de possibles emplaçaments d’instal�lacions fotovoltaiques 
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en espais de domini públic municipal. 
- Analitzar els diferents models d’implantació (titularitat pública, concessió de domini 
públic...) que s’apliquen en localitats properes i determinar quins serien més 
adequats als emplaçaments disponibles a Vilafranca. 

 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A96. Dotar de noves 
instal�lacions de consum d’energies renovables als edificis municipals del mateix PAA, 
de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Implantar energies renovables en els equipaments municipals. 

 
 
A68. Promoure amb els agents econòmics locals la participació en les campanyes de reducció de 
residus, amb la promoció d'envasos reutilitzables, productes a granel, compra sense bosses, etc. 
 

ACCIÓ 
A68. Promoure amb els agents econòmics locals la participació en les campanyes de 
reducció de residus, amb la promoció d'envasos reutilitzables, productes a granel, 
compra sense bosses, etc. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

El Servei de medi ambient i el Patronat municipal de Comerç i Turisme col�laboren en 
l’elaboració de campanyes per promocionar un turisme més sostenible, a través de 
l’ambientalització d’esdeveniments públics (fires, festes, actes,...) principalment 
fomentant una política activa en prevenció de residus. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar en el Ple 
municipal de 19 de febrer de 2008 que el municipi sigui una ciutat lliure de bosses de 
plàstic l’any 2010. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’està impulsant la campanya 
“Vilafranca lliure de bosses de plàstic”, amb la participació del Consell Municipal de 
Medi Ambient. En aquesta campanya cal destacar que l'Ajuntament de Vilafranca, en 
l'ordenança fiscal sobre la taxa de la brossa per al 2009, ha aprovat una bonificació del 
10% pels comerços d'alimentació que substitueixin les bosses de plàstic per bosses 
compostables o de paper. També es preveu una bonificació del 5% pels comerços 
d'alimentació que facin pagar les bosses de plàstic, o que en bonifiquin l'import en cas 
de no utilitzar-les. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Patronat de Comerç i Turisme. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Definir un protocol d’ambientalització d’esdeveniments públics del municipi. 

 
Nova Acció  Treballar per reduir el consum de les bosses de plàstic al municipi 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

A69. Revisar el programa de compres de l’ajuntament per tal que els productes siguin 
respectuosos amb el medi ambient. 
 

ACCIÓ 
A69. Revisar el programa de compres de l’ajuntament per tal que els productes siguin 
respectuosos amb el medi ambient. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament exposa que no es disposa d’un Sistema de gestió ambiental municipal 
(ISO140001 o EMAS), que estableixi els procediments i instruccions de treball a nivell 
ambiental en el qual s’inclogui un Procediment de compra verda municipal. 
 
L’Ajuntament comenta que s’ha treballat en l’ambientalització de plecs i en la 
incorporació d’alguns criteris ambientals en l’adquisició de productes i materials, tot i 
que seria necessari aprofundir en la consolidació d’un programa de compra i 
contractació pública verda a nivell municipal. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Implantar la compra i contractació pública verda a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
 
A70. Promoure un consum responsable de l’aigua en el teixit sociocultural del municipi de 
Vilafranca. 
 

ACCIÓ 
A70. Promoure un consum responsable de l’aigua en el teixit sociocultural del municipi 
de Vilafranca 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament conjuntament amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca ha iniciat 
actuacions es aquest àmbit, mitjançant la realització de diferents campanyes de 
sensibilització en la qual s’han fomentat una nova cultura de l'aigua, basada en 
l'estalvi, l'eficiència i la recuperació de l'aigua (jornades de portes obertes, programes 
de radio i televisió, tallers, publicació d’articles, etc). A més, també s’han obert línies 
de subvenció per substituir els aforaments per comptadors, amb la voluntat de 
disposar d’un major control i coneixement sobre el consum d’aigua. 
 
Tot i aquestes actuacions realitzades, des de l’Ajuntament es creu convenient agrupar 
i diversificar l’oferta i ampliar l’abast del públic receptor. Per això, caldria tenir en 
compte les accions formulades en el marc de l’Estudi marc sobre la recollida i gestió 
de residus municipals a Vilafranca del Penedès, on es proposa la creació d’una 
estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i 
d’educació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 
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Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
PROGRAMA 27. Promoure l’interès del sistema educatiu en la incorporació transversal. 
 
A71. Col�laborar en l'elaboració de crèdits de síntesi que incorporin coneixements i conceptes 
sobre la preservació del medi ambient, amb visites programades a les instal�lacions de tractament 
de residus, EDAR i tallers de reciclatge i reutilització de residus. 
 

ACCIÓ 

A71. Col�laborar en l'elaboració de crèdits de síntesi que incorporin coneixements i 
conceptes sobre la preservació del medi ambient, amb visites programades a les 
instal�lacions de tractament de residus, EDAR i tallers de reciclatge i reutilització de 
residus. 

Grau d’execució Sense dades 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

Per una banda, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès dur a terme diferents 
actuacions d’educació ambiental dirigides a escoles (visites a instal�lacions de gestió 
de residus o tractament d’aigües residuals, sessions informatives, etc), per fomentar la 
preservació del medi ambient. Per altra banda, també esmenta que no es treballa 
activament en l’elaboració de crèdits variables, sent aquesta participació puntual a 
conseqüència de demandes específiques dels centres educatius. 
 
El municipi disposa de 2 centres educatius adherits al programa Escoles Verdes del 
DMAH: CEIP Mas i Parera i CEI El Carme – Sant Elies. 
 
Per aquest motiu, es creu convenient tenir en compte les accions formulades però 
agrupar-les en el marc d’una estratègia municipal d’educació ambiental, tal com es 
descriu en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca 
del Penedès, on destacant les accions: A0. Pla director d’informació i d’educació 
ambiental i A2. Agenda 21 escolar. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Fomentar l’adhesió dels centres educatius del municipi a la Xarxa d’Escoles Verdes. 

 
 
PROGRAMA 28. Inici de la recollida selectiva de matèria orgànica. 
 
A72. Acompanyar l’inici de la recollida selectiva de matèria orgànica amb una important campanya 
educativa informant a tota la població de Vilafranca dels beneficis d’aquesta nova recollida i de tot 
allò que hauran de tenir en compte. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

ACCIÓ 
A72. Acompanyar l’inici de la recollida selectiva de matèria orgànica amb una 
important campanya educativa informant a tota la població de Vilafranca dels beneficis 
d’aquesta nova recollida i de tot allò que hauran de tenir en compte. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2000 Termini 
d’execució Realització Periòdica 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que a l’inici de la recollida selectiva de matèria orgànica es va 
desenvolupar una important campanya educativa, amb l’objectiu de fer partícip tota la 
ciutadania a les seves llars (reunions, visites porta a porta, punts informatius, visites 
establiments, tallers escoles, enquestes, etc). Així mateix, des de l’inici de la recollida 
d’orgànica, l’Ajuntament ha continuat desenvolupant gairebé anualment accions de 
sensibilització a mode de recordatori, incidint en com s’havia de dur a terme la seva 
recollida i sobre els beneficis ambientals de la recuperació d’aquesta fracció i la seva 
posterior transformació en compost. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament considera que aquesta acció està realitzada però cal 
continuar treballant, tenint en compte els resultats de l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, on es proposen les següents 
accions per incrementar el percentatge de recollida orgànica: 
- A1. Punt d’informació ambiental. 
- B4. Incloure en la recollida porta a porta del nucli antic, la recollida de la fracció 
orgànica. 

- C. Incloure una bonificació ambiental a la taxa de residus als ciutadans que facin 
autocompostatge i recullin la resta de fraccions de forma selectiva. 

 
El contingut d’aquesta acció és similar al d’una acció del present PAA, per la qual cosa 
es preveu la unificació d’aquestes: A107. Iniciar primerament una important campanya 
educativa informant a tota la població de Vilafranca dels beneficis d'aquesta nova 
recollida i de tot allò que hauran de tenir en compte: que es considera matèria 
orgànica, on es recollirà. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

Vigència futura Executada 

 
Nova acció Incloure en la recollida porta a porta del nucli antic, la recollida de la fracció orgànica. 

 

Nova acció 
Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del 
municipi que minimitzin el seu impacte ambiental. 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA VII: OPTIMITZAR I REDUIR L’ÚS DELS RECURSOS NATURALS: AIGUA I 
ENERGIA 
 
PROGRAMA 29. Foment de l’ús racional de l’aigua. 
 
A73. Establir amb les empreses convenis de reducció i reutilització de l’aigua. 
 



 
  

46 
 

ACCIÓ A73. Establir amb les empreses convenis de reducció i reutilització de l’aigua. 
Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que la competència en termes d’eficiència energètica i consum 
d’aigua a nivell d’empresa requeien anteriorment en el Centre de l’Empresa i el Medi 
Ambient del DMAH, però que actualment ha modificat la seva orientació estratègica.  
 
En aquest sentit, des de l’Ajuntament es veu en bons ulls derivar aquesta acció cap a 
termes de fiscalitat ambiental, amb la voluntat de bonificar aquelles empreses que 
apostin o treballin per ambientalitzar les seves activitats. Alguns dels àmbits on es 
podria treballar la fiscalitat ambiental, serien:  
- Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i 
del servei de clavegueram. 

- Servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 
urbans. 

- Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
- Impost sobre béns immobles. 

 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A51. Promoure amb 
les empreses la elaboració de programes per la reducció en el consum d’aigua i 
energia, la utilització de l’aigua amb un cicle tancat, i l’ús d’energies alternatives i 
millora de l’eficiència energètica i A94. Incentivar a les indústries del municipi que 
incorporin en la seva activitat l’ús d’energies renovables del mateix PAA, de manera 
que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Centre de l’Empresa i el Medi Ambient. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del 
municipi que minimitzin el seu impacte ambiental. 

  
 
A74. Desenvolupar programes d'educació ambiental per fomentar l'ús racional de l'aigua. 
 

ACCIÓ 
A74. Desenvolupar programes d'educació ambiental per fomentar l'ús racional de 
l'aigua. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament conjuntament amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca ha iniciat 
actuacions es aquest àmbit, mitjançant la realització de diferents campanyes de 
sensibilització en la qual s’han fomentat una nova cultura de l'aigua, basada en 
l'estalvi, l'eficiència i la recuperació de l'aigua (jornades de portes obertes, programes 
de radio i televisió, tallers, publicació d’articles, etc). A més, també s’han obert línies 
de subvenció per substituir els aforaments per comptadors, amb la voluntat de 
disposar d’un major control i coneixement sobre el consum d’aigua. 
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Tot i aquestes actuacions realitzades, des de l’Ajuntament es creu convenient agrupar 
i diversificar l’oferta i ampliar l’abast del públic receptor. Per això, caldria tenir en 
compte les accions formulades en el marc de l’Estudi marc sobre la recollida i gestió 
de residus municipals a Vilafranca del Penedès, on es proposa la creació d’una 
estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i 
d’educació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A75. Incorporar sistemes d'estalvi d'aigua als edificis municipals. 
 
ACCIÓ A75. Incorporar sistemes d'estalvi d'aigua als edificis municipals. 
Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que no hi ha definit un Pla per incorporar sistemes d’estalvi 
d’aigua als edificis municipals, però que a mesura que es van duent a terme reformes 
o rehabilitacions dels equipaments municipals aquests van incorporant dits sistemes 
(difusors, wàters de doble cisterna, etc), aspecte que ja es contempla en els nous 
equipaments fruït de la entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A76. Introduir espècies vegetals en l’enjardinament de places i zones verdes de la vila, que 
requereixin un mínim consum d’aigua. 
 

ACCIÓ 
A76. Introduir espècies vegetals en l’enjardinament de places i zones verdes de la vila, 
que requereixin un mínim consum d’aigua. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb l’elaboració del Pla director dels espais 
verds de Vilafranca del Penedès (PDEV05), disposa d’un Catàleg d’espècies vegetals 
per a zones verdes on es prima la vegetació autòctona o aquella de provada adaptació 
a les condicions climàtiques de Vilafranca, seguint, per tant els principis marcats en el 
manual bàsic de jardineria sostenible definit en el mateix PDEV05. 
 
Per tant, amb aquest instrument que disposa l’Ajuntament, es preveu utilitzar espècies 
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amb un consum mínim d’aigua en les zones verdes existents o futures.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
PROGRAMA 30. Control i regulació dels pous privats i de la utilització de l’aigua de les rieres per reg. 
 
A77. Actualitzar l’inventari de pous privats i fer un seguiment del consum de l’aigua d’aquests 
pous. 
 

ACCIÓ 
A77. Actualitzar l’inventari de pous privats i fer un seguiment del consum de l’aigua 
d’aquests pous. 

Grau d’execució Planificada 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament fa esment de la dificultat de disposar d’un inventari dels pous privats 
existents al municipi, sent aquesta una competència de l’ACA, tot i que sols disposa de 
dades d’aquells que estan legalitzats. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament vol actuar com a mirall, i per això proposa fer un 
inventari d’aquells pous que estan en terrenys municipals i legalitzar-los, de mode que 
el consum d’aquests sigui destinat principalment a neteja viaria i regs d’espais verds 
(usos municipals). 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un inventari dels pous existents en terrenys municipals i legalitzar-los, per fer-
ne ús en serveis municipals (neteja, reg, etc). 

 
 
PROGRAMA 31. Millora del sistema d’abastament d’aigua potable. 
 
A78. Conscienciar a la població del perill d'utilitzar aigües brutes i/o contaminades per regar els 
horts. 
 

ACCIÓ 
A78. Conscienciar a la població del perill d'utilitzar aigües brutes i/o contaminades per 
regar els horts. 

Grau d’execució Planificada 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que aquesta acció està planificada, però que en el marc 
d’actualització del PAA i com queda descrit en altres accions, es creu convenient 
integrar aquesta acció en una estratègia municipal d’educació ambiental. 
 
Per aquest motiu, cal tenir en compte l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de 
residus municipals a Vilafranca del Penedès, on destaca l’acció A0. Pla director 
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d’informació i d’educació ambiental. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A79. Disminuir les pèrdues de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 
ACCIÓ A79. Disminuir les pèrdues de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament exposa que a mesura que es van duent a terme obres de reforma de la 
via pública, s’aprofita per substituir la xarxa d’abastament d’aigua potable, atès que dur 
a terme una reforma global del sistema necessita un finançament molt elevat. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director del sistema d’abastament del municipi de Vilafranca del 
Penedès. 

 
 
PROGRAMA 33. Separar la recollida d’aigües de pluja pel seu reaprofitament, de la xarxa de 
clavegueram. 
 
A80. Projecte per a la construcció d’estructures per a la retenció d’aigües de pluja. 
 
ACCIÓ A80. Projecte per a la construcció d’estructures per a la retenció d’aigües de pluja. 
Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
Els períodes de sequera que hem patit ens han fet adonar de la importància d’aprofitar 
al màxim i d’una manera racional l’aigua de la pluja. L’aigua emmagatzemada es 
podria utilitzar per a usos municipals (neteja viaria, reg, etc). 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A81. Planificar la futura xarxa de recollida de l’aigua de pluja, separada de la xarxa de clavegueram. 
 

ACCIÓ 
A81. Planificar la futura xarxa de recollida de l’aigua de pluja, separada de la xarxa de 
clavegueram. 
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Grau d’execució Executada 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament remarca que en els nous sectors de desenvolupament ja s’incorpora una 
xarxa separativa de pluvials independent de la xarxa de clavegueram a mode de 
previsió futura. Per aquest motiu, caldria anar un pas més enllà hi donar utilitat a 
l’aigua de pluja separada, aspecte que es veu viable en el marc dels ajuts provinents 
del Fons estatal, una part dels quals es preveuen utilitzar per crear un sobreeixidor a la 
riera de Llitrà que evitarà la pèrdua d’aigua de pluja recollida per la xarxa separativa, 
de manera que podrà actuar com a font suport en èpoques d’estrès hídric. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca. 

Vigència futura Executada 

 

Nova acció 
Construir un sobreeixidor a la riera de Llitrà per evitar la pèrdua d’aigües pluvials a la 
zona esportiva.  

 
 
PROGRAMA 34. Intervenir en el control i autoritzacions dels abocaments d’aigües residuals de les 
diferents activitats del municipi. 
 
A82. Cal elaborar un cens actualitzat de totes les indústries del municipi per tal de millorar el 
control sobre els abocaments d'aigües residuals que es produeixen dins del municipi. 
 

ACCIÓ 
A82. Cal elaborar un cens actualitzat de totes les indústries del municipi per tal de 
millorar el control sobre els abocaments d'aigües residuals que es produeixen dins del 
municipi. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, ha comportat que molts municipis de Catalunya, hagin vist 
la necessitat de disposar d’un cens que inclogui totes les activitats que es 
desenvolupin en el seu terme.  
 
Per això, l’Ajuntament considera prioritari dur a terme una classificació de les activitats 
econòmiques del municipi, amb la que s’obtindrà una base de dades única d’activitats 
classificades i innòcues acompanyada d’una memòria descriptiva i analítica que 
inclourà un pla d’acció i unes conclusions. Les conclusions consistiran en l’anàlisi de la 
classificació de les activitats en funció de la seva ubicació, incidència ambiental i estat 
de legalització. El pla d’acció detallarà i prioritzarà les actuacions que l’ajuntament 
haurà de portar a terme en l’aplicació de la normativa, per tal de dur a terme una 
gestió correcta de les activitats.  
 
En aquest sentit, cal destacar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està 
desenvoluparà un Cens d’Activitats de les activitats econòmiques de la comarca de 
menor detall que el necessari per donar resposta a la Llei 3/1998, però permetrà 
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conèixer la ubicació i tipologia (des d’una perspectiva amplia de la tipologia d’activitats) 
de les activitats econòmiques existents. 
 
El contingut d’aquesta acció és similar al de dues accions del present PAA, per la qual 
cosa es preveu la unificació d’aquestes: A47. Elaborar un cens complert informatitzat 
de totes les activitats del municipi i A104. Crear una base de dades informatitzada amb 
informació de les diferents indústries de la vila, que reflecteixi la seva activitat, 
possibles efectes negatius sobre el medi ambient, i que contingui les fitxes de 
declaració de residus. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un cens complert informatitzat de totes les activitats del municipi. 

 
 
PROGRAMA 35. Millora del sanejament d’aigües residuals. 
 
A83. Denúncia dels abocaments a llera pública no reglamentats. 
 
ACCIÓ A83. Denúncia dels abocaments a llera pública no reglamentats. 
Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que es fa un seguiment periòdic, però el fet que no existeixin 
denúncies per part de la ciutadania dificulta les tasques de detectar les incidències o 
impactes negatius sobre el medi ambient del municipi. Per aquest motiu, per tal 
d’augmentar el nombre de denúncies o episodis susceptibles de ser analitzats, es creu 
convenient facilitar a la ciutadania els tràmits a seguir, mitjançant la creació d’un Punt 
d’informació ambiental tal com es descriu en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de 
residus municipals a Vilafranca del Penedès. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Crear un Punt d’informació ambiental del municipi (PIA). 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 36. Foment de l’ús racional de l’Energia. 
 
A84. Promoure l'ús de bombetes de major eficiència energètica. 
 
ACCIÓ A84. Promoure l'ús de bombetes de major eficiència energètica. 
Grau d’execució En curs 
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Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’ajuntament ja està treballant en aquest àmbit. Totes les bombetes que s’han de 
canviar en equipaments municipals quan deixen de funcionar, es fa per unes de baix 
consum. Pel que fa al enllumenat públic també s’està treballant en la seva millora i 
eficiència. La implantació durant els darrers anys de diverses actuacions d'optimització 
energètica de l'enllumenat públic del municipi ha comportat una important reducció del 
consum d'energia elèctrica, així com un significatiu estalvi econòmic. Cal tenir en 
compte que l'enllumenat públic representa més del 50% del consum energètic 
municipal. 
  
Actualment, en pràcticament tot l'enllumenat públic de Vilafranca, s'utilitzen làmpades 
de vapor de sodi, que són les que presenten un consum inferior.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Millorar l’eficiència energètica als equipaments municipals. 
Substitució de làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi. 
Substitució de les òptiques dels semàfors per tecnologia LED. 

 
 
A85. Elaborar un programa d’educació ambiental per fomentar l’estalvi energètic a la llar i en el 
transport. 
 

ACCIÓ 
A85. Elaborar un programa d’educació ambiental per fomentar l’estalvi energètic a la 
llar i en el transport. 

Grau d’execució Planificada 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

Actualment es celebra la setmana de l'energia i de la mobilitat. A més, a Vilafranca es 
va organitzar una Xerrada sobre energies renovables i construcció sostenible i també 
es a fer una xocolatada cuinada amb l’energia del sol, i diversos tallers per aprendre a 
construir forns solars o barquetes autònomes, entre d’altres. 
S’hauria de treballar més en aquest camp promocionant l’eficiència energètica a les 
llars i les bones pràctiques ambientals de la ciutadania. 
 
Pel que fa a mobilitat en aquests darrers anys, es celebra el dia sense cotxes, amb 
una sèrie d’activitats que promociones el transport públic, la bicicleta i el desplaçament 
a peu de curtes distancies. S’ha de seguir treballant en aquest camp per fomentar 
hàbits quotidians de la ciutadania més sostenibles. 
Degut al ampli ventall de camps que pot incidir aquesta acció, es planteja l’elaboració 
d’un pla director per tal d’establir una metodologia de treball en l’àmbit de l’educació i 
informació ambiental municipal. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 
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Crear un punt d’informació ambiental municipal on es pugui consultar qualsevol tema 
relacionat amb el medi ambient i es pugui demanar assessorament. 

 
 
PROGRAMA 37. Millora de la gestió energètica. 
 
A86. Seguiment del programa d’Eficiència Energètica Municipal. 
 
ACCIÓ A86. Seguiment del programa d’Eficiència Energètica Municipal. 
Grau d’execució Planificada 

Inici Mig-Llarg Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament disposen del Wincem com a eina de seguiment 
però aquest fins ara no s’ha utilitzat àmpliament. Actualment, el Departament de via 
pública té la competència de gestió del programa. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Millorar de l’eficiència energètica dels equipaments municipals. 

 
 
A87. Redactar projectes d’estalvi energètic i auditories energètiques. 
 
ACCIÓ A87. Redactar projectes d’estalvi energètic i auditories energètiques. 
Grau d’execució En curs 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

Existeixen auditories fetes d’alguns dels equipaments municipals, però seria necessari 
implantar un programa d’execució d’auditories energètiques en els equipaments. De 
manera, que les instal�lacions i equips dels equipaments municipals es vagin renovant 
periòdicament. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals. 

 
 
 
 
 
 
 
A88. Estudi per la millora de l’aïllament tèrmic dels edificis municipals. 
 
ACCIÓ A88. Estudi per la millora de l’aïllament tèrmic dels edificis municipals. 
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Grau d’execució En curs 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
Aquesta acció queda dins de l’acció A87: Redactar projectes d’estalvi energètic i 
auditories energètiques 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Millora de l’eficiència energètica als equipaments municipals 

 
 
PROGRAMA 38. Adequació de l’enllumenat públic. 
 
A89. Continuar aplicant  criteris sobre els nivells d’il�luminació en funció dels diferents tipus de 
zona. 
 

ACCIÓ 
A89. Continuar aplicant criteris sobre els nivells d’il�luminació en funció dels diferents 
tipus de zona. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

Aquesta acció ja s’està implantant en l’actualitat, però s’ha de seguir  treballant-t’hi. En 
aquest sentit, cal seguir regulant els nivells d’il�luminació de determinades zones 
durant una franja horària, però sense implicar una pèrdua en la seguretat dels 
ciutadans. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Consell comarcal 

 
 
A90. Continuar amb la instal�lació de comptadors de discriminació horària i energia reactiva, 
reductors de flux. 
 

ACCIÓ 
A90. Continuar amb la instal�lació de comptadors de discriminació horària i energia 
reactiva, reductors de flux. 

Grau d’execució En curs 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
Aquesta acció ja s’està implantant en l’actualitat, però s’ha de continuar en aquells 
quadres de llums que ho requereixin. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Millora de l’eficiència energètica als equipaments municipals 
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A91. Reducció de la contaminació lumínica substituint les faroles de globus que hi puguin quedar 
al municipi. 
 

ACCIÓ 
A91. Reducció de la contaminació lumínica substituint les faroles de globus que hi 
puguin quedar al municipi. 

Grau d’execució Executada 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
En l’actualitat els serveis tècnics de l’Ajuntament han substituït gairebé totes les 
faroles de globus.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 
 
PROGRAMA 39. Foment de l’ús de fonts energètiques alternatives. 
 
A92. Promoure la instal�lació de plaques solars o d’altres formes d’aprofitament d’energies 
alternatives als habitatges ja construïts i els nous. 
 

ACCIÓ 
A92. Promoure la instal�lació de plaques solars o d’altres formes d’aprofitament 
d’energies alternatives als habitatges ja construïts i els nous. 

Grau d’execució En curs 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

En el Ple Municipal de 28 d’octubre de 2008, es va presentar una moció referent a les 
instal�lacions fotovoltaiques on es va aprovar per unanimitat els següents punts: 
 
- Primer. Realitzar un estudi tècnic de possibles emplaçaments d’instal�lacions 

fotovoltaiques en espais de domini públic municipal. 
- Segon.   Analitzar els diferents models d’implantació (titularitat pública, 

concessió de domini públic...) que s’apliquen en localitats properes i determinar 
quins serien més adequats als emplaçaments disponibles a Vilafranca. 

 
També, segons el decret d’ecoeficiència D21/2006 s’estableix que els edificis que 
tinguin una demanda d'aigua calenta sanitària mínima hauran de disposar d'un 
sistema de producció d'aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament 
energia solar tèrmica amb una contribució mínima en funció de les zones. 
Per normativa tot edifici nou ha d’incloure plaques solar. Planificar instal�lació en 
edificis municipals 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Implantar energies renovables en els equipaments municipals. 
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A93. Establir criteris de sostenibilitat en la construcció de nous habitatges en relació a l’eficiència 
energètica: en l’aïllament i l’ús d’energies alternatives. Fer complir aquests criteris als promotors i 
constructors d’aquests nous habitatges. 
 

ACCIÓ 
A93. Establir criteris de sostenibilitat en la construcció de nous habitatges en relació a 
l’eficiència energètica: en l’aïllament i l’ús d’energies alternatives. Fer complir aquests 
criteris als promotors i constructors d’aquests nous habitatges. 

Grau d’execució En curs 

Inici Curt Termini 
d’execució Realització 4 anys 

Observacions 

Des de l’aprovació del PAA han entrat en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. Les determinacions d’aquest documents són d’obligat 
compliment en la construcció de nous habitatges.  
 
El Serveis Urbanístics de l’Ajuntament han vetllat per la incorporació de criteris 
ambientals en els nous planejaments, sense arribar a elaborar ordenances 
específiques en el marc de la redacció del nou POUM. Alguns dels criteris que 
establerts són: incorporació que el 50% de la pavimentació sigui permeables; obligació 
de destinar un espai pel rentat i secat de la roba a cada habitatge; ubicació d’armaris 
destinats a la recollida selectiva a cada habitatge, prohibició d’orientacions cara nord 
en les noves construccions; priorització d’habitatges passants, per afavorir l’entrada de 
llum natural; foment de pàrkings col�lectius en promocions de nous habitatges 
unifamiliars, etc.  
 
Destacar que amb la redacció del POUM es disposa d’un instrument que classifica 
el sòl amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent i qualifica aquest 
sòl en zones i sistemes, defineix el model d’implantació urbana i les 
determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també 
l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i 
estableix les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A22. Incorporar 
ordenances de sostenibilitat en el planejament urbanístic i les obres públiques, de 
manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Promoure la introducció de criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica en els noves 
construccions i rehabilitacions d’edificis. 

 
 
A94. Incentivar a les indústries del municipi que incorporin en la seva activitat l’ús d’energies 
renovables. 
 

ACCIÓ 
A94. Incentivar a les indústries del municipi que incorporin en la seva activitat l’ús 
d’energies renovables. 

Grau d’execució Planificada 

Termini Inici A mig – llarg termini. 
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d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que la competència en termes d’eficiència energètica i consum 
d’aigua a nivell d’empresa requeien anteriorment en el Centre de l’Empresa i el Medi 
Ambient del DMAH, però que actualment ha modificat la seva orientació estratègica.  
 
En aquest sentit, des de l’Ajuntament es veu en bons ulls derivar aquesta acció cap a 
termes de fiscalitat ambiental, amb la voluntat de bonificar aquelles empreses que 
apostin o treballin per ambientalitzar les seves activitats. Alguns dels àmbits on es 
podria treballar la fiscalitat ambiental, serien:  
- Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i 
del servei de clavegueram. 

- Servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 
urbans. 

- Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
- Impost sobre béns immobles. 

 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A51. Promoure amb 
les empreses la elaboració de programes per la reducció en el consum d’aigua i 
energia, la utilització de l’aigua amb un cicle tancat, i l’ús d’energies alternatives i 
millora de l’eficiència energètica i A73. Establir amb les empreses convenis de 
reducció i reutilització de l’aigua del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió 
d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Centre de l’Empresa i el Medi Ambient. 
Institut Català de l’Energia. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del 
municipi que minimitzin el seu impacte ambiental. 

 
 
A95. Oferir assessorament per tal de millorar la gestió en l’ús de l’energia a la indústria, 
aconseguint importants estalvis econòmics a partir de la selecció de la tarifa elèctrica més 
convenient. 
 

ACCIÓ 
A95. Oferir assessorament per tal de millorar la gestió en l’ús de l’energia a la 
indústria, aconseguint importants estalvis econòmics a partir de la selecció de la tarifa 
elèctrica més convenient. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament considera que l’àmbit d’aquesta acció és molt gran, i que caldria 
redefinir-lo a altres aspectes relacionats, com pot ser la fiscalitat ambiental o encarar-
lo a altres sectors on puguin tenir una major actuació.  
Destacar també que actualment aquesta acció està promoguda a nivell estatal per 
l’IDAE i a nivell de Catalunya per l’ICAEN. Existeixen varies subvencions per millorar 
l’eficiència energètica a la industria. Entre elles podem trobar les ajudes per la 
instal�lació d’energies renovables o de sistemes de cogeneració. També existeixen 
varies línies de finançament que promouen actuacions en matèria d’eficiència 
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energètica. Degut al àmbit supramunicipal d’aquesta acció s’encara la promoció de 
l’eficiència cap als edificis municipals. Ja sigui potenciant la substitució d’enllumenat, la 
reducció dels consums o la implantació de gestors energètics. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A51. Promoure amb 
les empreses la elaboració de programes per la reducció en el consum d’aigua i 
energia, la utilització de l’aigua amb un cicle tancat, i l’ús d’energies alternatives i 
millora de l’eficiència energètica del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió 
d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Millora de l’eficiència energètica als equipaments municipals 

 
 
PROGRAMA 40. Ús d’energies renovables. 
 
A96. Dotar de noves instal�lacions de consum d’energies renovables als edificis municipals. 
 

ACCIÓ 
A96. Dotar de noves instal�lacions de consum d’energies renovables als edificis 
municipals. 

Grau d’execució En curs 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament sosté que l’àmbit d’aquesta acció és molt gran, i que caldria redefinir-lo 
en aspectes més concrets dels serveis municipals, entenent que l’administració 
municipal ha d’actuar com a mirall de la ciutadania com a primer pas per fomentar l’ús 
d’energies més renovables. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar en el Ple 
municipal de 28 d’octubre de 2008: 
- Realitzar un estudi tècnic de possibles emplaçaments d’instal�lacions fotovoltaiques 
en espais de domini públic municipal. 

- Analitzar els diferents models d’implantació (titularitat pública, concessió de domini 
públic...) que s’apliquen en localitats properes i determinar quins serien més 
adequats als emplaçaments disponibles a Vilafranca. 

 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A67. Promoure l’ús 
d’energies alternatives, més netes i/o renovable del mateix PAA, de manera que es 
preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Implantar energies renovables en els equipaments municipals.. 

 
 
A97. Incorporar vehicles elèctrics o de menor consum energètic a la flota de l'ajuntament. 
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ACCIÓ 
A97. Incorporar vehicles elèctrics o de menor consum energètic a la flota de 
l'ajuntament. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que ja s’han iniciat actuacions en aquesta direcció, però que en 
molts casos estan condicionats per les condicions establertes en els contractes actuals 
amb les empreses subministradores dels serveis municipals (com seria el cas de 
l’autobús urbà de la l’empresa Hispano-Igualadina perquè funcioni amb Biodièsel). 
També es comenta la dificultat tècnica actual d’incorporar vehicles elèctrics a la flota, 
tot i que en el mercat existeixen models. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A46. Incloure 
vehicles elèctrics o menys contaminants en la flota de l’Ajuntament o en el transport 
públic urbà i A109. Incloure vehicles elèctrics o de menor consum energètic en la flota 
de l'ajuntament o en el transport públic urbà del mateix PAA, de manera que es preveu 
una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Implantar la compra i contractació pública verda a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
 
PROGRAMA 41. Adequació de les infraestructures i dels equipaments existents a sistemes de menor 
consum energètic. 
 
A98. Millorar l'aïllament tèrmic dels edificis municipals. 
 
ACCIÓ A98. Millorar l'aïllament tèrmic dels edificis municipals. 
Grau d’execució Acció repetida 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions - 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 
 
A99. Adquisició de nous aparells (calderes, equips de climatització, equips de cogeneració, etc.). 
 

ACCIÓ 
A99. Adquisició de nous aparells (calderes, equips de climatització, equips de 
cogeneració, etc.). 

Grau d’execució En curs 

Termini Inici  
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d’execució Realització - 

Observacions 
En l’actualitat l’Ajuntament ja executa polítiques de compra verda, però sense una guia 
de treball establerta, que caldrà treballar. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Millora de l’eficiència energètica als equipaments municipals. 
Implantar la compra i contractació pública verda a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA VIII: UNA GESTIÓ DELS RESIDUS BASADA EN LA MINIMITZACIÓ, 
VALORITZACIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA 
 
A100. Millora i ampliació la recollida selectiva. 
 
A100. Establir la recollida porta a porta de paper i cartró pels comerços, en aquelles zones que no 
disposin de contenidors de recollida selectiva. 
 

ACCIÓ 
A100. Establir la recollida porta a porta de paper i cartró pels comerços, en aquelles 
zones que no disposin de contenidors de recollida selectiva. 

Grau d’execució Executada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament exposa que s’ha implantat el sistema de recollida porta a porta del paper 
i cartró pels comerços en totes aquelles zones que no disposaven de contenidors de 
recollida selectiva, que ha evitat acumulacions d’aquest tipus de residu a la via pública. 
A més, també s’ha ampliat la recollida als grans generadors d’orgànica, incrementant 
la valorització d’aquest residu fins ara tractat com a fracció rebuig. 
 
Aquesta acció està en la línia de les propostes que definia l’Estudi marc sobre la 
recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès en referència a la  
recollida dels establiments comercials. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès- Garraf. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Executada 

 
 
A101. Fer un seguiment de la contenerització que detecti aquells punts on caldria ampliar la dotació 
de contenidors actual o fer-ne una redistribució. 
 

ACCIÓ 
A101. Fer un seguiment de la contenerització que detecti aquells punts on caldria 
ampliar la dotació de contenidors actual o fer-ne una redistribució. 

Grau d’execució Executada 

Inici - Termini 
d’execució Realització 2008 

Observacions L’Ajuntament esmenta que en l’Estudi marc sobre la recollida i gestió dels residus 
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municipals a Vilafranca del Penedès es va dur a terme un anàlisi i seguiment de la 
contenerització del municipi, establint com a resultat un sobredimensionament dels 
contenidors de la fracció rebuig. Per aquest motiu, l’estudi proposava l’acció B1. 
Recolllida amb contenidors de més capacitat i camió monooperador, per reduir la 
ocupació de la via pública i disminuir el nombre de buidats de contenidors amb la 
conseqüent reducció de costos, resultant dos sistemes possibles: recollida amb 
càrrega lateral i sistema Easy. 
 
Segons l’estudi, caldria elaborar un estudi en major detall de les necessitats reals del 
municipi. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Executada 

 
Nova acció Elaborar un estudi de viabilitat d’implantació d’un nou sistema de recollida de residus. 

 
 
PROGRAMA 43. Millora de la gestió de la deixalleria municipal. 
 
A102. Augmentar el percentatge de materials recuperats o reciclats a partir del desballestament de 
mobles i electrodomèstics. 
 

ACCIÓ 
A102. Augmentar el percentatge de materials recuperats o reciclats a partir del 
desballestament de mobles i electrodomèstics. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

En la realització de l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a 
Vilafranca del Penedès, es proposava la necessitat d’estudiar la possibilitat de 
desballestar els materials voluminosos i fer la separació per reciclar-los i evitar que es 
destinin a dipòsit controlat, fruït de l’augment de la generació de la fracció rebuig que 
procedeix de la deixalleria i de la recollida de voluminosos porta a porta. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament preveu que a curt termini aquesta actuació es pugui 
desenvolupar a la deixalleria, com una funció més d’aquesta instal�lació. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Equipar la deixalleria municipal amb un espai específic per al desballestament de 
mobles i electrodomèstics.  

 
 
PROGRAMA 44. Apropar el servei de la deixalleria als vilafranquins. 
 
A103. Col�locar minideixalleries en punts estratègics de la vila. 
 
ACCIÓ A103. Col�locar minideixalleries en punts estratègics de la vila. 
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Grau d’execució En curs 

Inici 2008 Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que ha engegat una acció per potenciar l’ús de la deixalleria 
per part de la ciutadania mitjançant una iniciativa innovadora: ubicació d’una 
minideixalleria mòbil amb l’objectiu de promocionar l’ús de la deixalleria en una zona, i 
un cop consolidat el seu ús, habilitar un nou espai en aquella zona perquè esdevingui 
la nova deixalleria fixa de l’ àrea. En aquest moment, la deixalleria mòbil es desplaçarà 
cap una nova zona del municipi en que l’Ajuntament consideri que cal potenciar l’ús de 
la deixalleria. 
 
Aquesta acció està vinculada amb l’acció A55. Fomentar la recollida selectiva, la 
minimització dels residus i l’ús de la deixalleria seguint amb el programa d’educació 
ambiental del projecte Residu Mínim del present Pla. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat de municipis Penedès – Garraf 
Agència de Residus de Catalunya. 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Fomentar l’ús de la deixalleria amb l’ajuda d’una minideixalleria mòbil que fomenta l’ús 
d’aquest servei en una zona del municipi, per la posterior habilitació d’un nou espai 
que esdevingui una deixalleria fixa en aquella àrea. 

 
 
PROGRAMA 45. Elaboració d’un cens actualitzat i complert de totes les activitats econòmiques i 
industrials de la vila amb les corresponents fitxes de la declaració de residus que facilita la Junta de 
Residus. 
 
A104. Crear una base de dades informatitzada amb informació de les diferents indústries de la vila, 
que reflecteixi la seva activitat, possibles efectes negatius sobre el medi ambient, i que contingui 
les fitxes de declaració de residus. 
 

ACCIÓ 
A104. Crear una base de dades informatitzada amb informació de les diferents 
indústries de la vila, que reflecteixi la seva activitat, possibles efectes negatius sobre el 
medi ambient, i que contingui les fitxes de declaració de residus. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

L’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, ha comportat que molts municipis de Catalunya, hagin vist 
la necessitat de disposar d’un cens que inclogui totes les activitats que es 
desenvolupin en el seu terme.  
 
Per això, l’Ajuntament considera prioritari dur a terme una classificació de les activitats 
econòmiques del municipi, amb la que s’obtindrà una base de dades única d’activitats 
classificades i innòcues acompanyada d’una memòria descriptiva i analítica que 
inclourà un pla d’acció i unes conclusions. Les conclusions consistiran en l’anàlisi de la 
classificació de les activitats en funció de la seva ubicació, incidència ambiental i estat 
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de legalització. El pla d’acció detallarà i prioritzarà les actuacions que l’ajuntament 
haurà de portar a terme en l’aplicació de la normativa, per tal de dur a terme una 
gestió correcta de les activitats.  
 
En aquest sentit, cal destacar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està 
desenvoluparà un Cens d’Activitats de les activitats econòmiques de la comarca de 
menor detall que el necessari per donar resposta a la Llei 3/1998, però permetrà 
conèixer la ubicació i tipologia (des d’una perspectiva amplia de la tipologia d’activitats) 
de les activitats econòmiques existents. 
 
El contingut d’aquesta acció és similar al de dues accions del present PAA, per la qual 
cosa es preveu la unificació d’aquestes: A47. Elaborar un cens complert informatitzat 
de totes les activitats del municipi i A82. Cal elaborar un cens actualitzat de totes les 
indústries del municipi per tal de millorar el control sobre els abocaments d'aigües 
residuals que es produeixen dins del municipi. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un cens complert informatitzat de totes les activitats del municipi. 

 
 
PROGRAMA 46. Fer front als abocaments incontrolats. 
 
A105. Neteja i control dels abocaments incontrolats que hi ha al voltant del nucli urbà, en zones 
perifèriques 
 

ACCIÓ 
A105. Neteja i control dels abocaments incontrolats que hi ha al voltant del nucli urbà, 
en zones perifèriques 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que tot i que en els darrers anys s’ha dut a terme la neteja i 
clausura dels abocadors incontrolats existents en el municipi i que actualment la seva 
existència és mínima és convenient mantenir l’acció reformulant-la. És a dir, dirigir els 
esforços de l’ens local cap a la prevenció de generació de nous punts d’abocament i 
tenint en compte les accions de sensibilització formulades en l’Estudi marc sobre la 
recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, destacant: A0. Pla 
director d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
Així mateix, l’acció es troba vinculada a les accions A4. Neteja dels abocadors 
incontrolats de runes i mobles de l’espai suburbà de Vilafranca, A60. Realitzar 
campanyes de comunicació ambiental per acabar amb els abocaments incontrolats i 
promocionar l’ús de la deixalleria i A106. Elaborar i portar endavant conjuntament amb 
la deixalleria municipal una campanya informativa i de conscienciació a la població per 
tal d'acabar amb aquests abocaments. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf 
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Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A106. Elaborar i portar endavant conjuntament amb la deixalleria municipal una campanya 
informativa i de conscienciació a la població per tal d'acabar amb aquests abocaments. 
 

ACCIÓ 
A106. Elaborar i portar endavant conjuntament amb la deixalleria municipal una 
campanya informativa i de conscienciació a la població per tal d'acabar amb aquests 
abocaments. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2007 Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament exposa que s’ha dut a terme una campanya informativa amb l’objectiu de 
sensibilitzar a la ciutadania sobre les repercussions ambientals dels abocaments 
incontrolats en el municipi i de potenciar l’ús de la deixalleria entre els ciutadans, tot i 
que cal mantenir aquesta acció de forma periòdica en el futur a mode de recordatori. 
 
L’Ajuntament comenta que en el marc de l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de 
residus municipals a Vilafranca del Penedès, es creu interessant tenir en compte les 
accions de sensibilització i informació formulades, destacant: A0. Pla director 
d’informació i d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
PROGRAMA 47. Inici de la recollida selectiva de matèria orgànica. 
 
A107. Iniciar primerament una important campanya educativa informant a tota la població de 
Vilafranca dels beneficis d'aquesta nova recollida i de tot allò que hauran de tenir en compte: que 
es considera matèria orgànica, on es recollirà. 
 

ACCIÓ 
A107. Iniciar primerament una important campanya educativa informant a tota la 
població de Vilafranca dels beneficis d'aquesta nova recollida i de tot allò que hauran 
de tenir en compte: que es considera matèria orgànica, on es recollirà. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2000 Termini 
d’execució Realització Periòdica 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que a l’inici de la recollida selectiva de matèria orgànica es va 
desenvolupar una important campanya educativa, amb l’objectiu de fer partícip tota la 
ciutadania a les seves llars (reunions, visites porta a porta, punts informatius, visites 
establiments, tallers escoles, enquestes, etc). Així mateix, des de l’inici de la recollida 
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d’orgànica, l’Ajuntament ha continuat desenvolupant gairebé anualment accions de 
sensibilització a mode de recordatori, incidint en com s’havia de dur a terme la seva 
recollida i sobre els beneficis ambientals de la recuperació d’aquesta fracció i la seva 
posterior transformació en compost. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament considera que aquesta acció està realitzada però cal 
continuar treballant, tenint en compte els resultats de l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, on es proposen les següents 
accions per incrementar el percentatge de recollida orgànica: 
- A1. Punt d’informació ambiental. 
- B4. Incloure en la recollida porta a porta del nucli antic, la recollida de la fracció 
orgànica. 

- C. Incloure una bonificació ambiental a la taxa de residus als ciutadans que facin 
autocompostatge i recullin la resta de fraccions de forma selectiva. 

 
El contingut d’aquesta acció és similar al d’una acció del present PAA, per la qual cosa 
es preveu la unificació d’aquestes: A72. Acompanyar l’inici de la recollida selectiva de 
matèria orgànica amb una important campanya educativa informant a tota la població 
de Vilafranca dels beneficis d’aquesta nova recollida i de tot allò que hauran de tenir 
en compte. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

Vigència futura Executada 

 
Nova acció Incloure en la recollida porta a porta del nucli antic, la recollida de la fracció orgànica. 

 

Nova acció 
Definir un sistema de bonificacions ambientals per les empreses i ciutadans del 
municipi que minimitzin el seu impacte ambiental. 

 
 
A108. Un cop iniciada la recollida, establir una freqüència que eviti males olors al carrer sobretot a 
l'estiu per tal d'evitar queixes i opinions negatives dels veïns de la zona. 
 

ACCIÓ 
A108. Un cop iniciada la recollida, establir una freqüència que eviti males olors al 
carrer sobretot a l'estiu per tal d'evitar queixes i opinions negatives dels veïns de la 
zona. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2000 Termini 
d’execució Realització Periòdica 

Observacions 

L’Ajuntament exposa que l’acció s’ha dut a terme en els darrers anys. En aquest sentit, 
l’Estudi marc sobre la recollida i gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès 
proposava entre les seves millores augmentar les recollides selectives i  incloure en la 
recollida porta a porta del nucli antic la recollida de la matèria orgànica portant-la a 
terme 4 dies a la setmana. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 

Vigència futura Executada 
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LÍNIA ESTRATÈGICA IX: GARANTIR LA QUALITAT AMBIENTAL DEL MEDI URBÀ EN RELACIÓ A 
L’AIRE I EL SOROLL 
 
PROGRAMA 48. Promoure l’ús de vehicles menys contaminants i de baix consum. 
 
A109. Incloure vehicles elèctrics o de menor consum energètic en la flota de l'ajuntament o en el 
transport públic urbà. 
 

ACCIÓ 
A109. Incloure vehicles elèctrics o de menor consum energètic en la flota de 
l'ajuntament o en el transport públic urbà. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A curt termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

L’Ajuntament comenta que ja s’han iniciat actuacions en aquesta direcció, però que en 
molts casos estan condicionats per les condicions establertes en els contractes actuals 
amb les empreses subministradores dels serveis municipals (com seria el cas de 
l’autobús urbà de la l’empresa Hispano-Igualadina perquè funcioni amb Biodièsel). 
També es comenta la dificultat tècnica actual d’incorporar vehicles elèctrics a la flota, 
tot i que en el mercat existeixen models. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a les accions A46. Incloure 
vehicles elèctrics o menys contaminants en la flota de l’Ajuntament o en el transport 
públic urbà i A97. Incorporar vehicles elèctrics o de menor consum energètic a la flota 
de l'ajuntament del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

 Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Implantar la compra i contractació pública verda a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
 
PROGRAMA 49. Fomentar el transport alternatiu al vehicle privat. 
 
A110. Campanyes per fomentar l'ús del transport públic i per racionalitzar l'ús del cotxe. 
 

ACCIÓ 
A110. Campanyes per fomentar l'ús del transport públic i per racionalitzar l'ús del 
cotxe. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici 2002 Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament celebra anualment la setmana de la mobilitat sostenible i segura, en la 
qual es fomenten hàbits per fomentar l’ús de transport públic o mitjans menys 
contaminants. 
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El PMU entre els seus objectius contempla incrementar la participació dels modes no 
motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns i incrementar la 
participació del transport públic en els desplaçaments de connexió. En aquesta línea, 
es poden destacar dues accions orientades en aquesta direcció: 
B7. Realitzar una campanya de promoció de l'ús quotidià de la bicicleta.  
E1. Creació de l’oficina de la mobilitat de Vilafranca del Penedès. 
 
Cal destacar que entre les accions formulades en l’Estudi marc sobre la recollida i 
gestió de residus municipals a Vilafranca del Penedès, es proposa la creació d’una 
estratègia d’informació i educació ambiental comuna: A0. Pla director d’informació i 
d’educació ambiental i A1. Punt d’informació ambiental. 
 
En aquesta línea, es podria crear un Pla director d’informació i d’educació ambiental  
que englobés tots els vectors ambientals. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A30. Desenvolupar 
campanyes per fomentar l’ús del transport públic i per racionalitzar l’ús del cotxe del 
mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
 
A111. Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes. 
 
ACCIÓ A111. Continuar participant en la jornada del dia sense cotxes. 
Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització Anual 

Observacions 

L’Ajuntament participa anualment en el dia sense cotxes en el marc de la setmana de 
la mobilitat sostenible i segura, en la qual es fomenten hàbits per fomentar l’ús de 
transport públic o mitjans menys contaminants. 
 
El PMU entre els seus objectius contempla incrementar la participació dels modes no 
motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A31. Continuar 
participant en la jornada del dia sense cotxes del mateix PAA, de manera que es 
preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A112. Millorar l'oferta del transport públic dins de la ciutat apropant-los als serveis com l'Hospital 
Comarcal, els polígons industrials, etc. 
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ACCIÓ 
A112. Millorar l'oferta del transport públic dins de la ciutat apropant-los als serveis com 
l'Hospital Comarcal, els polígons industrials, etc. 

Grau d’execució Executada 

Inici 2004 Termini 
d’execució Realització 3 anys 

Observacions 

En el marc de la diagnosi de la cobertura territorial de l’autobús urbà realitzada en el 
PMU, es constata que l’Ajuntament ha millorat l’oferta de transport públic dins de la 
ciutat incrementant la freqüència de pas de les diferents línies d’autobús i el nombre 
parades. 
 
El PMU entre les seves estratègies contempla millorar la freqüència, la cobertura i 
la velocitat comercial del transport públic urbà, així com oferir transport públic 
de connexió amb els polígons industrials. En aquest sentit, hi ha algunes 
accions orientades en aquesta direcció, per reforçar les actuacions ja realitzades: 
T1. Creació d'una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 
T.2 Ampliació del recorregut de la línia 3 del servi d’autobús urbà cap a la Ronda de 
Mar. 
T.3 Millora dels recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A32. Millorar l’oferta del 
transport públic dins de la ciutat apropant-lo als serveis com la deixalleria, l’Hospital 
comarcal, etc., i als polígons industrials del mateix PAA, de manera que es preveu una 
fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf. 

Vigència futura Executada 

 

Nova acció 
Crear una nova línia mixta urbana i interurbana de connexió amb els polígons 
industrials propers en l'eix de l'antiga carretera N-340. 

 
Nova acció Ampliar el recorregut de la línia 3 del servi d’autobús urbà cap a la Ronda de Mar. 

 
Nova acció Millorar els recorreguts i les velocitats comercials de les línies urbanes existents. 

 
 
A113. Promoció del desplaçament amb bicicleta, connectant el nucli urbà amb itineraris rurals. 
 

ACCIÓ 
A113. Promoció del desplaçament amb bicicleta, connectant el nucli urbà amb 
itineraris rurals. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2004 Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 
L’Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions en el marc de la promoció i ús de la 
bicicleta urbana (biceberg), que es veuen ampliades amb les propostes del PMU 
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dirigides en aquesta direcció: 
B.1 Creació d'una xarxa bàsica d'itineraris ciclables urbans especialment segurs. 
B.2 Crear itineraris ciclables de connexió amb els polígons industrials propers. 
B.3 Senyalitzar una Ronda Verda i altres camins de passejada per a l'oci amb 
bicicleta. 
B.4 Incrementar l'oferta d'aparcament per a bicicletes en les zones i eixos comercials 
del nucli urbà. 
B.5 Completar l'oferta d'aparcament per a bicicletes a les terminals de transport i als 
equipaments públics. 
B.6 Creació d'un sistema públic de préstec de bicicletes. 
B.7 Realitzar una campanya de promoció de l'ús quotidià de la bicicleta. 
B.8 Creació de senyalització direccional específica per a bicicletes. 
B.9 Incrementar l'oferta d'aparcament per a bicicletes en edificis residencials. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A33. Posar en marxa un 
carril bici urbà, connectat amb itineraris per la zona rural i promocionar-ne el seu ús 
(celebració del “dia de la bicicleta”) del mateix PAA, de manera que es preveu una 
fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Renfe. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
Reformulació 
de l’acció 

Incorporar la totalitat de les accions de millora de la mobilitat en bicicleta del PMU. 

 
 
A114. Ampliar les places d'estacionament de vehicles al voltant de les estacions de ferrocarril i 
autobusos. 
 

ACCIÓ 
A114. Ampliar les places d'estacionament de vehicles al voltant de les estacions de 
ferrocarril i autobusos. 

Grau d’execució Executada 

Inici  Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

En el marc de la diagnosi de les zones d’aparcament existents al municipi realitzada 
en el PMU, es constata que l’Ajuntament ha ampliat l’oferta de places d’estacionament 
al voltant de les estacions de ferrocarril i autobusos. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
V.5 Creació d’un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A34. Ampliar les places 
d’estacionament de vehicles al voltant de les estacions de ferrocarril i autobusos del 
mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular 
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Reformulació 
de l’acció 

Crear un sistema d'aparcaments de dissuasió (P&R) connectats amb autobús i 
itineraris ciclables amb el Centre Vila i les estacions de transport públic. 

 
 
PROGRAMA 50. Control de la contaminació acústica i atmosfèrica dels vehicles (cotxes, motos, 
autobusos, camions, etc...). 
 
A115. Campanyes de control periòdic del nivell d'emissió dels vehicles i del soroll provocat pel 
trànsit. 
 

ACCIÓ 
A115. Campanyes de control periòdic del nivell d'emissió dels vehicles i del soroll 
provocat pel trànsit. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Bianual 

Observacions 

La Policia Local duu a terme, periòdicament, programes de control del soroll de les 
motocicletes i els ciclomotors. En aquest sentit, l’Ajuntament esmenta que vol 
aconseguir la col�laboració dels mecànics per reduir la contaminació acústica dels 
vehicles, tot i que cal remarcar que des de febrer de 2009 segons l’Ordre  
iUE/563/2008 ha entrat en vigor l’obligació de realitzar també ITV als vehicles de dues 
rodes de més de 3 anys, amb el qual es controlarà els nivells d’emissió dels vehicles. 
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
E.8 Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats. 
 
Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A36. Realitzar 
campanyes de forma periòdica, de control del nivell d’emissió dels vehicles i del soroll 
provocat pel trànsit del mateix PAA, de manera que es preveu una fusió d’aquestes. 

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Diputació de Barcelona. 
Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH. 

Vigència futura Mantenir 

 
 
A116. Disposar d’un equip material complert i homologat de sonometria. 
 
ACCIÓ A116. Disposar d’un equip material complert i homologat de sonometria. 
Grau d’execució Executada 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament esmenta que per tal de dur els controls de contaminació acústica, es 
disposa de material complert i homologat.  

Org. implicats 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Policia local. 

Vigència futura Executada 
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A117. Establir un conveni amb els tallers mecànics per a què col�laborin en la reducció  del soroll 
emès per les motos. 
 

ACCIÓ 
A117. Establir un conveni amb els tallers mecànics per a què col�laborin en la reducció  
del soroll emès per les motos. 

Grau d’execució Planificada 

Inici A mig – llarg termini. Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 

La Policia Local duu a terme, periòdicament, programes de control del soroll de les 
motocicletes i els ciclomotors. En aquest sentit, l’Ajuntament esmenta que vola 
aconseguir la col�laboració dels mecànics per reduir la contaminació acústica dels 
vehicles, tot i que amb l’entrada de la nova normativa, des de febrer de 2009 segons 
l’Ordre  iUE/563/2008 ha entrat en vigor l’obligació de realitzar també ITV als vehicles 
de dues rodes de més de 3 anys, amb el qual es controlarà els nivells d’emissió dels 
vehicles. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A118.  Seguir realitzant campanyes d'educació viària, informatives i de conscienciació ciutadana 
per la reducció del soroll. 
 

ACCIÓ 
A118. Seguir realitzant campanyes d'educació viària, informatives i de conscienciació 
ciutadana per la reducció del soroll. 

Grau d’execució En curs 

Inici 2002 Termini 
d’execució Realització 2 anys 

Observacions 

La Policia Local de Vilafranca és l’encarregada de realitzar anualment les campanyes 
d’Educació Viària Escolar, que tenen per objectiu la prevenció d'accidents de circulació 
infantils i juvenils per mitjà de la formació en valors com el respecte (tant a les 
persones com a l'entorn), la tolerància, l'auto-protecció, l'adquisició d'un esperit crític i 
el civisme. 
  
Les sessions d'Educació Viària s'imparteixen als cicles Mitjà i Superior de Primària 
de totes les escoles del municipi al llarg de tot el curs acadèmic, comptant amb la 
màxima implicació dels centres escolars i dels seus docents. 
 
En el marc del PMU es proposa realitzar de forma participativa amb les escoles una 
anàlisi dels principals problemes de seguretat i mobilitat per accedir a les escoles, i a 
la vegada aprofitar l'estudi per a realitzar un reconeixement amb les alumnes de 
l'entorn de l'escola i educar en la seguretat viària i la mobilitat sostenible.  
 
El PMU disposa d’una acció orientada en aquesta direcció, per reforçar les actuacions 
ja realitzades: 
P.2 Pla de camins escolars de Vilafranca del Penedès. 
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Destacar que el contingut d’aquesta acció és similar a l’acció A41. Realitzar 
campanyes d’educació vial a les escoles del mateix PAA, de manera que es preveu 
una fusió d’aquestes. 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Mantenir i reformular. 

Reformulació 
de l’acció 

Elaborar un Pla director d’informació i educació ambiental, que inclogui campanyes i 
activitats educatives. 

 
Nova acció Elaborar un Pla de camins escolars de Vilafranca del Penedès. 

 
 
A119. Fer un seguiment de les possibles actuacions en matèria de contaminació atmosfèrica i 
acústica. 
 

ACCIÓ 
A119. Fer un seguiment de les possibles actuacions en matèria de contaminació 
atmosfèrica i acústica. 

Grau d’execució En curs 

Inici - Termini 
d’execució Realització Periòdica 

Observacions 

L’Ajuntament esmenta que ha dut a terme la majoria d’accions associades a la 
contaminació atmosfèrica i acústica, principalment associades a la mobilitat atès que 
representa un 80% de la problemàtica. Tot i això, en el cas de la contaminació 
acústica, remarca que caldria disposar d’accions més concretes en aquest àmbit per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania tenint en compte el mapa de capacitat 
acústica del municipi. Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, a banda dels controls 
periòdics que es realitzen sobre els vehicles motoritzats, l’Ajuntament destaca la poca 
competència que té en aquest àmbit, a banda de ser un municipi amb uns índexs de 
contaminació atmosfèrica baixos com confirma l’estació atmosfèrica de la Xarxa de 
vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya situada al municipi. 
 
En aquest sentit, en matèria de contaminació acústica cal destacar que el PMU 
disposa de dues accions orientades en aquesta direcció, per reforçar les actuacions ja 
realitzades: 
E.8 Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats. 
E.9 Incorporar paviments sonoreductors dins els plans de reasfaltats i manteniment del 
viari segons els nivells sonors detectats. 
 

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Vigència futura Mantenir i reformular 

Reformulació 
de l’acció 

Realitzar campanyes de forma periòdica, de control del nivell d’emissió dels vehicles i 
del soroll provocat pel trànsit. 

 

Nova acció 
Incorporar paviments sonoreductors dins els plans de reasfaltats i manteniment del 
viari segons els nivells sonors detectats. 
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ANNEX I. AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ACCIONS DEL PAA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS VIGENT FINS A 2008 

Nova acció 
Actualitzar el mapa de capacitat acústica al futur Decret pel qual s’aprovarà el 
reglament general de desplegament de la llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica, i s’adapten els seus annexos. 

 
 
 
PROGRAMA 51. Compliment de les ordenances municipals sobre la protecció del medi ambient enfront 
diferents fonts de contaminació. 
 
A120. Donar coneixement de la normativa als tècnics municipals per tal de facilitar-ne la seva tasca 
a l'hora d'interpretar i aplicar la normativa vigent quan s'ha de fer informes tècnics per obrir 
expedients sancionadors. 
 

ACCIÓ 
A120. Donar coneixement de la normativa als tècnics municipals per tal de facilitar-ne 
la seva tasca a l'hora d'interpretar i aplicar la normativa vigent quan s'ha de fer 
informes tècnics per obrir expedients sancionadors. 

Grau d’execució Periòdica 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament comenta que els tècnics municipals pel lloc de treball que ocupen ja han 
de conèixer la normativa i la seva aplicació, per la qual cosa no es creu convenient 
mantenir aquesta acció.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Desestimada 

 
 
A121. Tenir actualitzada l'ordenança de sorolls. 
 
ACCIÓ A121. Tenir actualitzada l'ordenança de sorolls. 
Grau d’execució Executada 

Inici - Termini 
d’execució Realització - 

Observacions 
L’Ajuntament confirma que l’ordenança de soroll municipal està actualitzada, i s’aplica 
segons els criteris establerts.  

Org. implicats Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Vigència futura Executada 

 
 


