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 2.2.6. RISC AMBIENTAL 
 
Els nivells de mobilitat, l’activitat industrial, les grans 
infraestructurals i les zones densament poblades, son  
elements que sovint contribueixen a augmentar 
l’accidentabilitat i el risc d’una zona concreta o territori.  
Això fa necessària la presència de serveis de protecció civil 
i seguretat, tant per a les persones com per als béns i el 
medi natural. 
 
En aquest sentit els municipis desenvolupen o haurien de desenvolupar el seu Pla bàsic 
d’emergència, un document que determina els riscos d’àmbit municipal i adequa una 
resposta establint l’estructura jeràrquica i funcional dels recursos humans i materials, tant 
públics com privats, per a l’actuació davant d’una catàstrofe. Aquest seria un document de 
caire general, mentre que segons el risc potencial  i específic de cada zona també es poden 
desenvolupar els plans d’actuació municipal  (risc d’incendi, risc químic, etc.) o plans 
específics (aspectes més puntuals). 
 
A nivell legal el passat 27 de juliol de 1999 la Generalitat de Catalunya va aprovar un nou 
decret que estableix la definició dels plans bàsics d’emergència municipal (de caràcter 
general), els plans d’actuació municipal i els plans específics, i ordena al mateix temps la 
confusió sobre les normatives que determinen com s’ha d’actuar davant de qualsevol 
emergència. El Pla bàsic d’emergència ha de ser la matriu dels plans d’actuació i els plans 
específics. 
 
En el moment d’avaluar els riscos del territori en estudi, cal tenir en compte una sèrie de 
factors, que han d’ajudar a planificar i a conèixer les necessitats per abordar la problemàtica, 
entre elles els següents: 
 
• El nombre de vides humanes implicades; densitat d’habitants, facilitats d’evacuació. 
 
• Les dificultats operacionals d’intervenció, quant a la densitat de la xarxa de carreteres, 


equipaments dels que es disposa (xarxa de camins operativa, tallafocs, nombre de 
cisternes, pendents, distància als punts de captació d’aigua, etc.). 


 
• La vàlua dels patrimonis exposats als incendis, en ocasions, difícil d'avaluar. En aquest 


sentit es poden utilitzar indicadors del valor silvícola, de valor patrimonial (àrees de valor 
ecològic reconegut, monuments històrics, diversitat de paisatge, etc.), així com 
indicadors de valors recreatius (freqüentació de la població). 


 
Vilafranca del Penedès  disposa del seu Pla bàsic d’emergència municipal homologat per la 
comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 26 de novembre de 1992. Aquest document 
va determinar la necessitat d’elaborar plans especials com a conseqüència de l’anàlisi de 
risc feta al municipi; en concret es preveia la realització de dos Plans especials: un pel 
mercat dels dissabtes i un pel pas de mercaderies perilloses a través del municipi. 
 
El Pla específic del mercat del dissabte ja està elaborat des de l’abril de 1994 i pretén donar 
una resposta concreta i adequada a una situació de risc o de sinistre que es pugui produir 
un dissabte a l’àrea ocupada pel mercat a partir de la coordinació dels recursos humans, 
materials i tècnics disponibles. 
 


Parc de bombers de Vilafranca
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El Pla especial del Mercat s’adequa al Pla Bàsic d’Emergència de Vilafranca del Penedès i 
desenvolupa aquells aspectes específics que fan referència a una situació d’emergència 
concreta i determinada en el temps i en l’espai: la zona ocupada pel mercat els dissabtes al 
matí. En cas d’activació, el Pla Especial del Mercat comptaria amb els recursos humans, 
materials i tècnics inventariats en el catàleg de mitjans i recursos del Pla Bàsic 
d’Emergències de Vilafranca. 
 
A nivell de comarca, l’Alt Penedès pateix un important risc 
d’incendis forestals, degut sobretot al clima sec i eixut al que 
està sotmesa sobretot a l’estiu i a l’activitat antròpica, 
responsable de la majoria d’incendis que es declaren a la zona. 
A Vilafranca del Penedès el risc d’incendis és en general baix 
degut sobretot a que la major part de la superfície del municipi 
és ocupada per conreus. La massa forestal queda reduïda a la 
zona del turó de Sant Pau, la serreta i les rieres de l’Adoberia i 
el Llitrà, on el risc d’incendis és mitjà-alt, i fins i tot pot arribar a 
ser molt alt (turó de Sant Pau). La superfície forestal de 
Vilafranca representa només un 7 % del total. Tot i així cal 
igualment prendre les mesures necessàries per preservar al 
màxim el poc espai forestal que hi ha a la vila. 
 
Els pocs incendis que s’han produït a Vilafranca en els últims 
anys sumen un total de 0,28 ha forestals cremades (veure taula 
annexa). Aquests petits incendis s’han donat a la vora de l’autopista A-7, provocat per una 
cigarreta d’algun conductor irresponsable, al Turó de Sant Pau (0,02 ha forestals cremades) 
i a la riera de l’Adoberia provocat, el més probable, per l’activitat agrícola dels voltants o 
també per alguna cigarreta d’un fumador. 
 
L’accés al turó de  Sant Pau i la xarxa de camins rurals dels volants, permet el pas amb 
certa facilitat als equips d’extinció d’incendis en el cas que es produís algun incident. 
 
A la vila hi ha ubicat un parc de bombers que ha de cobrir tota la comarca. Des de 
l’Ajuntament de Vilafranca s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya que s’incrementin els 
efectius i els equips materials per tal de donar millor cobertura a la zona. 
 
Degut als importants incendis del 1986 que es van produir a la comarca, han aparegut 
agrupacions que es dediquen a la vigilància i prevenció dels incendis forestals, com són els 
Voluntaris Forestals,  APEIF (Agrupació per la Prevenció i l’Extinció d’Incendis Forestals) i, 
GEIF, Bosc Verd,  tots ells amb seu a Vilafranca i desenvolupen o han desenvolupat de 
forma puntual alguna activitat d’educació ambiental per tal de donar a conèixer el bosc a les 
escoles i la importància de preservar-lo protegint-lo del foc, o com es fa una reforestació , 
com es planta un arbre, etc. 
 
Ara com ara, s’està revisant i actualitzant el Pla Bàsic d’Emergència de Vilafranca del 
Penedès, adequant-lo a la nova normativa vigent i a les noves situacions o nous 
condicionants que puguin aparèixer a la vila i en puguin modificar el seu risc. 
 
Pel que fa als hidrants, per exemple, s’està ampliant la xarxa a mesura que la companyia 
d’aigües de Vilafranca va renovant el sistema de canonades de la xarxa d’abastament, al 
mateix temps que creix el nucli urbà. 
  


Rètol al cim del turó de 
Sant Pau 
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Els requeriments normatius en matèria d’hidrants estableix que han d’estar situats en llocs 
fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a la circulació i estacionament de vehicles, 
degudament senyalitzats, conforme a la Norma UNE 23 033, i distribuïts de tal forma que la 
distància entre ells mesurada per espais públics no sigui més gran que 200 metres. 
 
Tal com s’ha dit en anteriors apartats, hi ha hagut períodes en els quals s’han superat certs 
valors màxims per als òxids de nitrogen i l’ozó. Aquests fenòmens van molt relacionats amb 
l'emissió produïda pels tubs d’escapament dels vehicles, afavorides per unes determinades 
condicions meteorològiques, i poden tenir efectes negatius sobre la salut de les persones, 
animals i plantes. Cal seguir la seva evolució al llarg de l’any, controlant que no sobrepassin 
els valors límit. 
 
Precisament, els nivells de trànsit que es donen a Vilafranca disminueixen la seguretat de 
conductors i vianants; d’aquí que l’Ajuntament preveu i estudia la manera de reduir aquests 
nivells a l’interior del nucli urbà on vianants i vehicles conviuen diàriament.  
Amb el nou Pla d’Ordenació del trànsit sembla que ha millorat la circulació a la vila i al 
mateix temps també es preveu una disminució del nombre d’accidents. 
 
L’Ajuntament  de Vilafranca té aprovada una ordenança municipal que regula el pas de 
mercaderies perilloses per dins i prop del municipi. 
 
La presència d’activitat industrial a la zona afegeix un altre risc ambiental, tot i que aquest 
cal xifrar-lo com baix. Cal, però, identificar clarament quines són aquestes activitats i 
estudiar-ne els seus aspectes ambientals. El primer pas ha d’ésser l’elaboració d’un cens 
d’indústries àgil i actualitzat que en l’actualitat l’Ajuntament no té. 
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2.2.6.1. Propostes pel Pla d’Acció Ambiental (PAA) 
 
 
 
• Garantir la protecció dels ciutadans/es 


de Vilafranca davant de possibles 
situacions d’emergència i davant de 
riscos com són el trànsit i la 
contaminació de les aigües i 
l’atmosfera. 


 
• Tenir revisat i actualitzat el Pla bàsic 


d’emergència municipal i el pla específic 
del mercat del dissabte. 


 
• Elaborar el pla específic pel pas de 


mercaderies perilloses a través del 
municipi.  


 
• Aconseguir disminuir el nombre 


d’accidents de trànsit dins i fora del nucli 
urbà, creant zones 30 i donar prioritat al 
vianant. Sobretot a la N-340 al seu pas 
pel nucli urbà. 


 
 
• Protecció del medi rural i natural 


contra els incendis i altres situacions 
de risc. 


 
• Realitzar un inventari dels abocadors 


incontrolats. 
 
• Netejar l’abocador de runes incontrolat de 


Les Bassetes i del de Les Cabanyes. 
 
• Campanyes de comunicació als 


ciutadans/es com a mesura de prevenció 
d’incendis. 


 
• Manteniment i ampliació de la xarxa 


d’hidrants i de la xarxa de camins rurals. 
 
• Estudiar el risc ambiental de les obres del 


TAV 
 


 
• Incrementar el control sobre les 


activitats del municipi sobre 
abocaments d’aigües residuals i 
residus. 


 
• Elaborar un cens complert de totes les 


activitats del municipi. (informatitzat). 
 
• Elaborar un Programa de control i 


inspecció municipal a les indústries 
 
• Dotar de recursos humans i tècnics per 


tal de poder realitzar el cens industrial i 
les tasques de control i seguiment 
posteriors. 
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2.1.6. EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
 


Introducció 
 
 


Tot i que ja fa temps que ens hem familiaritzat amb el concepte de medi 
ambient i que ens hem d'acostumar a sentir parlar dels problemes 
ambientals, tanmateix molt poques persones estan o se senten ben 
informades, capaces de valorar l’autèntica gravetat del problema actuar 
en conseqüència. 
 
Un programa d’educació ambiental ha de donar resposta a les inquietuds 
i preguntes que es fan els ciutadans, i ha de motivar la seva participació 
activa davant els problemes ambientals del municipi. 
 
Aquesta educació ha d’arribar a tots els col·lectius, grups d’edat i a tots 
els nivells d’educació formal, així com en les diverses activitats de 
l’educació no formal destinades als joves i als adults. 
 
L’objectiu de l’educació ambiental no ha de ser només el d'informar o 
adquirir coneixements sobre el medi ambient, sinó que també suposa 
proveir els coneixements que posin en evidència la necessitat de canvi de 
les nostres relacions i actituds amb el medi, ajudar a desenvolupar les 
destreses que el facilitin i proposar els principis ètics que l’orientin. 
 


 
 


Educació ambiental 
 


“.. és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats 
adquireixen consciència del seu entorn i aprenen els coneixements, els 
valors i les habilitats, així com l’experiència i la capacitat per actuar 
individualment i col·lectivament en la resolució dels problemes ambientals 
presents i futurs.” 
 
Congrés sobre educació ambiental celebrat a Moscou l’any 1987. 


 
 
“L’objectiu de l’educació ambiental és augmentar la consciència pública 
sobre els problemes d’aquest àmbit, les seves possibles solucions i posar  
els fonaments per a una  participació activa i amb coneixement de causa 
dels individus en la protecció del medi ambient i l’ús prudent i racional dels 
recursos naturals.” 
 
Segons manifesta la Resolució sobre Educació ambiental del Consell de 24 
de maig de 1988 de la CEE. 
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2.1.6.1. Resum de la situació actual 
 
Des de l’Ajuntament s’han posat en marxa diferents accions per tal de sensibilitzar a la 
població en temes mediambientals. Aquestes accions han consistit en l’edició i/o repartiment 
de tríptics informatius, la redacció d’articles divulgatius en la pàgina verda de la revista 
“L’Ajuntament Informa”, la realització de tallers de treball, el repartiment d’adhesius, la 
producció d’una sèrie de programes per a la Televisió local i el suport als crèdits oferts pels 
instituts. 
 
Al municipi hi ha representades entitats en defensa del medi ambient com el grup ecologista 
Bosc Verd , l’Agrupació per la Prevenció i l’Extinció d’Incendis Forestals del Penedès 
(APEIF), Grup per l’Extinció d’Incendis Forestals (GEIF), Voluntaris Forestals i la Protectora 
d’animals. 
 
L’equip Residu Mínim és qui desenvolupa des de la Mancomunitat de municipis Penedès- 
Garraf el programa d’educació ambiental del projecte Residu Mínim. Es preveu que el més 
d’abril s’iniciï la recollida de la fracció orgànica domiciliària que començarà amb un a 
important campanya informàtica i de conscienciació per garantir una bona participació en el 
projecte. 
 
Bosc Verd, GEIF, APEIF i els Voluntaris Forestals treballen més de prop la protecció de 
l’entorn natural, sobretot el tema dels incendis forestals i la conservació dels espais naturals.  
 
Dins d’aquest àmbit, també cal mencionar les campanyes que es realitzen per a la mesura 
del soroll i el projecte per incloure aspectes ambientals en els fulls informatius que es 
reparteixen en el moment de matricular motocicletes. 
 
En la fase final de l’auditoria ambiental es concreta la participació ciutadana amb la 
celebració de dos fòrums on es farà per una banda la presentació de la diagnosi (8 d’abril), 
la situació actual del medi ambient a Vilafranca,  i per l’altre el Pla d’Acció Ambiental (29 
d’abril) on es recolliran les propostes que han anat sortint durant les fases anteriors i 
aquelles propostes sorgides de la celebració del fòrum per conduir entre tots Vilafranca cap 
a un desenvolupament sostenible.  


És important en tot moment tenir coneixement de la percepció de les diferents 
problemàtiques ambientals que tenen els ciutadans/es de Vilafranca. Conèixer quins 
problemes els hi preocupen més, el seu grau de participació en la solució d’aquestes 
problemàtiques,  el seu grau de coneixement, etc, ens ajudarà a desenvolupar els 
programes d’educació ambiental i les actuacions en la direcció més encertada. 
 
Això és possible a partir d’enquestes a la població com la que s’ha fet a Vilafranca, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, mentre es desenvolupava l’auditoria ambiental 
municipal. 
 
Totes les dades recollides a partir d’aquesta enquesta han estat tractades degudament per 
tal de mostrar-ne els resultats obtinguts, que en algun cas s’han agrupat per barris, edats i 
sexe, i tenir una idea general sobre l’opinió dels vilafranquins/es ja que s’ha de tenir en 
compte que només s’han recollit 325 enquestes de les 1.846 que es van repartir, el que 
representa tant sols un 1% de la població (Veure resultats de l’Enquesta Ambiental a la 
memòria descriptiva). 
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Com que és la natura la que 
es veu directament 
beneficiada de l’èxit 
d’aquesta educació, 


incorporar-la als nostres 
sentiments és una de les 


claus per fer créixer l’estima 
envers l’entorn. En aquest 


sentit, valorar la natura 
periurbana i fomentar la 


natura dins les ciutats esdevé 
una tasca bàsica. 


2.1.6.2. Elements significatius 
 
Actualment, pràcticament ningú dubta de la importància que l’educació té en el correcte 
funcionament de la societat. Tot i que no tots els problemes de la societat actual es poden 
atribuir a la manca o a la baixa qualitat de l’educació, si que hom està d’acord en què una 
educació de qualitat i que aquesta arribi a tots els sectors ha d’evitar i reduir els problemes 
de la societat.  
 
Per tal de reduir-los en l’actualitat i d’evitar-los en un futur, es dissenyen programes 
d’educació ambiental. Aquests programes no només es s’han de dur a terme dins l’àmbit 
escolar sinó que han d’abarcar al conjunt de la societat. 
 
Les activitats d’educació ambiental han de tenir en compte que la informació que es vol 
transmetre pot ser molt clara per a l’emissor i, en canvi, no tant per al receptor. Per ser 
eficaç, l’educació ambiental ha de ser interactiva, de manera que es retroalimenti de l’entorn. 
 
A Vilafranca del Penedès s’han dut a terme en els últims anys diferents campanyes de 
comunicació ambiental sobre aquells problemes que més afecten a la vila. Han estat 
dirigides a la població en general, fent més incidència  a les escoles i entitats.  
 
Segons els resultats de l’enquesta ambiental, a Vilafranca 
un dels temes que més preocupa a la població és el medi 
ambient, al costat de la seguretat ciutadana i l’educació i 
cultura. Al mateix temps el medi ambient i l’habitatge 
guanyen importància entre la gent jove menor de 25 anys.  
En canvi l’ocupació preocupa més a la gent que té entre 
45 i 65 anys, possiblement perquè o bé els hi preocupa de 
cara als joves, o perquè pot ser una franja d’edat on és 
difícil trobar un nou lloc de treball en el cas de quedar-se a 
l’atur. 
 
Pel que fa a la qualitat del medi ambient  aquells aspectes  
valorats més negativament han estat la qualitat de l’aigua de les rieres, la qualitat de l’aigua 
de l’aixeta (sobretot en els barris de l’Espirall i les Clotes), la neteja dels carrers, els nivells 
de soroll al carrer (sobretot al barri Centre) i el transport públic dins del municipi. 1 
 
Les Clotes ha estat el barri que ha donat un valor més baix a la neteja dels carrers i  a la 
planificació del trànsit.2 
 
Els aspectes més valorats han estat la mobilitat a peu pels carrers, la recollida selectiva 
(amb certa divisió d’opinions) i les zones agrícoles i els entorns naturals. 
 
En els altres temes l’opinió està força repartida, depenent en el cas del transport públic fora 
del municipi del destí dels desplaçaments, que comportarà que s’hagin de fer més o menys 
combinacions i per tant en dependrà els temps que es necessiti per fer aquests 
desplaçaments.  


                                            
1 Cal assenyalar que la mostra en la que ens basem per treure’n les conclusions de l’enquesta no és gaire 
representativa ja que equival al 1% del total de la població. Pot ser, si més no, orientativa però en tot cas caldria 
ampliar el nombre d’enquestats perque sigui significativa. 
 
2 Anterior al pla d’ordenació del trànsit a Vilafranca. 
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Quan es pregunta qui té més responsabilitat en la protecció 
del medi ambient, es creu que en primer lloc aquest paper li 
correspon a l’administració local i comarcal, seguit de les 
empreses, els comerços i les indústries, de la ciutadania i les 
entitats cíviques i finalment de l’administració autonòmica. 
Tot i així la diferència, sobretot entre els tres primers, no és 
gaire significativa.  En aquest aspecte és important que els 
ciutadans acceptin o se n’adonin de la importància que també 
ells tenen a l’hora de solucionar tots aquests problemes. De 
fet un 96% de les persones enquestades creuen  i afirmen que la ciutadania ha de participar 
més en la resolució dels problemes ambientals i que per aconseguir-ho cal, en l’ordre 
següent: 
    


1. Integrar l’educació ambiental a l’escola 
2. Integrar l’alumnat en secundària en temes ambientals 
3. Donar més informació 
4. Fomentar el compromís personal 
5. Disposar de bústia de suggeriments 


 
  
 
“Cal veure que, sovint, conscienciar la població sobre la problemàtica ecològica no fa sinó 
crear frustració i impotència davant de la complexitat que això representa. En canvi, 
capacitar-la amb coneixements i habilitats li han de permetre involucrar-se per actuar a favor 
d’un canvi que minimitzi el nostre impacte ambiental.”  
 
 
 
Alguns àmbits des dels quals l’Ajuntament podria promoure activitats per tal d’informar o 
sensibilitzar a la població en temes ambientals són: 
 


• L’estalvi d’aigua a la llar. Això es podria fer ara coincidint amb els canvis en el sistema 
de subministrament de l’aigua als domicilis.  


 
• L’estalvi energètic i l’ús d’energies netes. Les instal·lacions municipals són uns bons 


aparadors en els que la població pot veure aplicats aquells conceptes i projectes 
relacionats amb l’ús més eficient de l’energia. 


 
• La promoció de productes amb baix impacte ambiental. Com en el cas anterior 


l’Ajuntament pot reflectir la seva voluntat ambiental amb l’ús d’aquests productes i, a 
través dels mitjans de comunicació, assabentant-ne als ciutadans. 


 
• La  importància de la vegetació urbana. 


 
L’estalvi d’aigua i llum i la participació en la recollida selectiva serien aquelles “bones 
pràctiques” amb les que més s’identifiquen els vilafranquins/es que han contestat l’enquesta. 
Només un 8% pertanyen a una entitat que treballi en la defensa del medi ambient, no 
sabem, però si la resta coneix aquestes entitats.  Un 44% dels enquestats són usuaris de la 
deixalleria, un percentatge elevat tenint en compte el nombre de visites a la deixalleria l’any 
1999 i que representen un 24% de la població. 
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El nombre d’associacions ambientals a la vila també pot ser un bon indicador del grau 
d’implicació social en el procés de sostenibilitat. A Vilafranca hi ha actualment cinc 
associacions que treballen en la defensa del medi ambient. 
 
La disposició de la gent a l’hora de participar en la millora dels problemes ambientals del 
municipi depèn, en gran part, de les facilitats o dificultats amb les que es trobin per fer-ho. 
És a dir, a Vilafranca la gent està disposada a fer la majoria dels desplaçaments a peu, fet 
que va acompanyat d’una important illa de vianants al barri Centre, una important zona 
comercial. També es participa de forma important en la recollida selectiva de residus, ja que 
Vilafranca forma part del projecte Residu Mínim que va acompanyat d’un ampli programa 
d’educació ambiental i a més compta amb gran part de les instal·lacions necessàries pel 
tractament dels residus. 
 
 
 
 


COM ES POT COL·LABORAR EN L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
 
A nivell d’entitat: 
 
- Promoure i participar en els programes de divulgació i informació mediambientals destinats a la 


població en general. 
- Promoure l’interès del sistema educatiu en la incorporació transversal de la prespectiva 


ambientalista als plans d’estudis. 
- Incloure en els documents i publicacions d’informació interna de l’entitat aspectes relacionats amb 


l’educació ambiental. 
- Introduir en totes les activitats que realitzi l’entitat el component de respecte pel medi ambient. 
- Preocupar-se pels programes d’educació ambiental de l’ajuntament. 
- Estudiar fórmules de col·laboració de l’entitat amb els centres culturals i escoles per promoure 


l’educació ambiental. 
 
A nivell individual: 
 
- Divulgar i introduir entre les persones que t’envolten informació i coneixements que ajudin a 


entendre i a valorar la importància de respectar el medi ambient. 
- Actuar en la vida quotidiana d’acord amb els valors de respecte al medi ambient i engrescar els 


altres que segueixin el teu exemple. 
 
 
 
Font: Guia per participar en l’aplicació de l’agenda 21 local. Diputació de Barcelona 
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De l’educació ambiental a Vilafranca del Penedès en destaquem els aspectes següents: 
 
 


 
Aspectes favorables 


 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Realització de l’enquesta ambiental. 
 
• Illa per a vianants del Centre de la vila. 
 
• Participació en la jornada “el dia sense 


Cotxes”. 
 
• Desenvolupament de tasques d’educació 


ambiental per part de les entitats 
ecologistes de la vila. 


 
• Adhesió de l’ajuntament i la Mancomunitat 


de municipis Penedès-Garraf al Projecte 
Residu Mínim de CEPA . 


 
• Bona participació en la recollida selectiva 


dels ciutadans/es. 
 
• Realització d’un nombre important de 


campanyes d’educació ambiental 
relacionades amb diferents temes (residus, 
animals domèstics, plagues, contaminació 
atmosfèrica i acústica,  desenvolupament 
sostenible, aigua i energia, etc...). 


 
• Edició d’una sèrie de programes per a la 


televisió local i com a material didàctic per 
les escoles. 


 
• Suport als crèdits oferts pels instituts. 
 
 


 
• Poques enquestes ambientals 


contestades. 
 
• Manca de carril-bici. 
 
• Baixa participació en l’ús de la 


deixalleria per part dels vilafranquins/es 
tot i que la tendència seguida fins ara ha 
estat i continua sent l’increment del 
nombre d’usuaris des que va entrar en 
funcionament. 
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2.2.5. ENERGIA. BALANÇ D’ENERGIA: FONTS I CONSUMS 


 
 


Introducció 
 
“La ciutat utilitza recursos naturals que importen d’altres 
regions. Les ciutats importen aigua, energia i materials 
que es transformen en productes i serveis, i finalment són 
tornats al medi en forma d’emissions i residus. El sector 
domèstic i el transport són els majors consumidors 
d’energia i, s’espera que la seva distribució a la despesa 
energètica augmenti. Aquest increment no és fàcil d’aturar 
amb el ritme de vida d’avui en dia. Per això, el nostre 
objectiu ha d’ésser el de millorar el medi mitjançant un ús racional dels recursos que ens 
ofereix la natura. 
 
L’aprovisionament d’energia a la ciutat i a les grans àrees urbanes, necessari per al 
desenvolupament i benestar de la comunitat, provoca una sèrie d’impactes que afecten 
negativament l’ecosistema i la població i això ocasiona la inviabilitat a mitjà termini dels 
models de creixement econòmic entorn dels quals es genera el procés d’urbanització. 
 
La societat s’ha de conscienciar de la impossibilitat de mantenir aquest model en el temps i 
en l’espai, i haurà de prendre decisions sobre el consum i la producció d’energia en el marc 
del projecte de la sostenibilitat.” 
 
 
Marc legal 
 
Unió Europea 
 
- Rs 3/3/75. Energia i Medi ambient 
 
Estat Espanyol 
 
- RD 2366/94. Instal·lacions hidràuliques de cogeneració i d’energies renovables. 
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2.2.5.1. Resum de la situació actual 
 
 


Consum d’energia elèctrica al municipi 
CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA a VILAFRANCA 1998 1999 
Numero abonats domèstics 11.238 11.606 
Numero abonats comercials/industrials  4.327 4.469 
Numero de clients totals 15.565 16.075 
   
Consum abonats domèstics (kWh) 28.092.274 27.831.407 
Consum comercials/industrials (KWh) 72.056.670 71.814.033 
Consum total (kWh) 100.148.944 98.645.440 
Font: FECSA i Enher. 
 
 
 
 
 


Evolució del consum anual de gas natural a Vilafranca del Penedès1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 (Factors de conversió: 1 tèrmia=1000Kcal i  9.300Kcal/m3 ) 
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Distribució del consum anual de gas natural a Vilafranca del Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consum Total de combustible líquid d’origen fòssil a les principals vies d’accés a Vilafranca. 
 


Tipus vehicle Benzina (litres/dia) Gas-oil  (litres/dia) 
Lleugers 10.384 3.532 
Pesants   4.681 
TOTAL 10.384 8.213 


 
 
 
 


Consum de gas i electricitat dels edificis municipals i de l’enllumenat públic. 
Edificis Municipals Any 


Gas natural (m3) Electricitat (Kw) 
Enllumenat públic 


(Kw) 
1993 355.942 1.147.120 2.724.246 
1994 327.291 1.191.147 2.818.952 
1995 289.844 1.217.311 3.162.117 
1996 255.291 1.278.727 3.189.105 
1997 - - - 
1998 274.712 1.342.126 3.254.711 


        Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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Consum energètic dels edificis i serveis municipals (651,7 teps) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Enllumenat públic de Vilafranca del Penedès 1999 
Tipus de punts de llum % 
Làmpades amb VSAP 92,4 
Làmpades amb VMCC 3,8 
Fluorescents 2,4 
Altres 1,4 


 
 
El grau d’autoabastament energètic a Vilafranca, és a dir l'ús d’energies renovables,  es pot 
dir que pràcticament és nul.  Cap dels edificis municipals ha incorporat fins ara algun equip 
que aprofiti alguna font energètica alternativa. 
 
 
 


Distribució del consum energètic per sectors2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Aquest és un càlcul aproximat  ja que manquen dades de consum de butà i de combustibles líquids a la 
indústria i de la xarxa complerta de transport,  per tant,  s’han pres com a referència percentatges comarcals i de 
municipis que per les seves característiques podrien comparar-se a Vilafranca per fer-ne una aproximació 
d’aquesta distribució energètica per sectors. 
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2.2.5.2. Elements significatius 


 
La utilització de qualsevol tipus d’energia té un impacte sobre l’entorn. Aquest pot ser més o 
menys greu i té lloc en el moment en el qual s’està consumint (combustibles fòssils), en el 
moment de la seva extracció (gas natural, combustibles fòssils, energia hidroelèctrica) o 
degut als seus residus (energia nuclear). A més, en alguns casos, el seu ús es fa a costa de 
l’extracció de recursos naturals no renovables a escala de temps humana, per la qual cosa, 
amb el ritme creixent de consum, es tendeix a un esgotament d’aquests recursos. 
 
Per tant, reduir el consum energètic porta associat un benefici directe sobre el medi ambient. 
D’altra banda, des de fa uns quants anys es van introduint les anomenades energies 
alternatives, netes o renovables. La utilització d’aquestes fonts és molt menys costosa des 
del punt de vista ambiental però diferents raons fan que el seu ús, tot i que va augmentant, 
sigui anecdòtic. 
 
A Vilafranca, com en la majoria de municipis, l’electricitat i el Gas natural són les fonts 
energètiques més utilitzades tant en el sector domèstic com en l’industrial. S’ha de tenir en 
compte que en les dades de consum elèctric de l’any 1999, ja hi repercuteix l’efecte de la 
liberalització del mercat elèctric. Així el nombre de les empreses que han escollit altres 
comercialitzadores no hi és comptat com tampoc el seu consum. 
 
L’electricitat que prové de les centrals tèrmiques o de les plantes hidroelèctriques es pot 
ajustar a les diferents demandes que hi ha al llarg del dia. No obstant, això no és possible en 
el cas de les centrals nuclears, ja que han de mantenir una producció uniforme durant la 
jornada. L’electricitat que no es fa servir a la nit (l’horari de menor consum) es perd, per això 
les empreses elèctriques han ideat el sistema de la tarifa nocturna, que vol aprofitar una 
energia elèctrica que d’una altra manera es perdria. 
 
La distribució de la despesa energètica a les cases és: 30% en calefacció, 30% en aigua 
calenta, 10% a la cuina, 10% en il·luminació i 20% en altres electrodomèstics. Per això la 
tarifa nocturna es recomana a les cases que tinguin calefacció elèctrica i/o aigua calenta, i 
on hi hagi electrodomèstics que funcionin a la nit. 
 
Al sector industrial el consum de gas natural en els últims anys ha anat augmentant 
progressivament al mateix temps que han incrementat el nombre d’activitats instal·lades al 
municipi. Aquesta tendència, però, sembla que es vagi estabilitzant a mesura que les 
empreses incorporen mesures d’estalvi energètic que repercuteixen  de manera directa 
sobre els costos, contribuint a una disminució important d’aquests.  
 
Al sector del domèstic el consum de gas natural ha anat augmentant els últims anys a 
mesura que ho ha fet nombre d’habitatges nous. 
 
El sector industrial, el transport i el de serveis domèstics, consumeixen aproximadament 
cadascun 1/3 de l’energia. En l’última dècada, la indústria, gràcies a l’interès per estalviar 
despeses, ha començat a reduir el consum total d’energia. En canvi, el sector terciari ha 
augmentat un 25% i el transport un 55%, augment motivat, entre altres causes, per 
l’increment de la confortabilitat dels mitjans de transport i del nombre i durada dels 
desplaçaments. 
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La distribució del consum energètic dels serveis municipals en general, posa en primer lloc 
l’enllumenat públic amb aproximadament un 60% del consum total, seguit de les 
dependències municipals amb un 30% i, tant sols el 10% en combustibles (ICAEN). 
 
A Vilafranca l’enllumenat representa un 43% del consum energètic dels serveis municipals, 
seguit del gas-natural amb un 39% i finalment l’enllumenat dels edificis i instal·lacions que 
representa un 18%.  
 
El consum de gas natural de les dependències municipals ha passat dels 355.942 m3 l’any 
1993 als 274.712 m3 l’any 1998, al contrari de l’electricitat que, tal i com es preveia,  ha anat 
augmentant en els últims anys. Cal tenir en compte que la demanda d’equipaments públics 
ha incrementat notablement la despesa energètica municipal. La disminució del consum de 
gas natural a les dependències municipals podria també ser una conseqüència de la millora 
en l’aïllament dels edificis i per tant de l’eficiència energètica. 
 
La funció de l’enllumenat a les dependències municipals és crear les condicions visuals 
adequades perquè les tasques que s’han de desenvolupar puguin portar-se a terme amb un 
bon rendiment. És per aquest motiu que qualsevol mesura d’estalvi ha d’evitar disminuir les 
prestacions d’il·luminació necessàries. És a dir que un bon pla d’estalvi energètic en 
l’enllumenat, no hauria de provocar condicions inadequades de treball. De la mateixa 
manera també se suposa que s’ha de promoure no només l’estalvi energètic sinó que les 
seves instal·lacions interiors han de  tenir un bon nivell de confortabilitat. 
 
Les activitats nocturnes necessiten del suport d’un enllumenat que permeti crear unes 
condicions de seguretat que evitin el risc d’accidents, proporcionin un confort adequat i, 
creïn, en general, un ambient urbà adient. L’enllumenat públic es converteix, d’aquesta 
manera, a la ciutat d’avui, en un servei de primera necessitat (R.SAN MARTÍN). 
 
L’Institut Català d’Energia preveu una sèrie d’actuacions que integren el Programa d’Acció 
Municipal i Terciari, el qual té l’objectiu de fomentar l’optimització energètica, així com 
d’incentivar i coordinar les iniciatives en l’àmbit de l’ús racional de l’energia als municipis i al 
sector terciari. 
 
L’administració local ha de ser la responsable de la preparació de mesures de millorament 
energètic, i d’aquí es deriva, per tant, la necessitat de promoure el control i seguiment del 
consum d’energia, posant les bases per identificar i corregir els problemes que puguin 
donar-se en el municipi. 
 
“Una política urbana basada en l’eficiència energètica, tot entenent aquest concepte de 
manera ecològica, ha de promoure l’ús racional de les energies no renovables i potenciar el 
consum d’energies alternatives renovables, constituint-se així en una de les bases 
fonamentals per a la protecció del medi ambient i el benestar de la població”. 
 
L’ús d’energies renovables a Vilafranca és pràcticament nul. No s’han incorporat fins al 
moment aquest tipus d’energia a cap dels edificis municipals.  
 
Aquestes noves instal·lacions en un primer moment suposen un sobrecost, però que es 
converteix a llarg termini en un estalvi important. 
 
Un bon estat de l’aïllament tèrmic dels edificis també repercuteix en un estalvi energètic i 
econòmic important. L’estat actual d’aïllament tèrmic d’alguns dels edificis municipals es 
podria millorar amb un estudi d’eficiència energètica. 
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Tot i que l’ús d’energies renovables a la indústria està en una fase incipient ha rebut 
un nou impuls a partir dels objectius de la unió europea que espera que l’any 2010 el 
12% de l’energia consumida en l’àmbit comunitari provingui de fonts renovables. 
 
 
 
 
Mesures casolanes d’estalvi energètic: 
 
Partint de la base que la calefacció i l’aigua calenta suposen un 60% del consum domèstic 
d’energia, les estratègies bàsiques a tenir en compte serien: 
 
- el reforçament d’aïllaments tèrmics per fer disminuir les pèrdues de calor; 
 
- Un bon manteniment dels aparells calefactors; 
 
- Triar instal·lacions d’alt rendiment. 
 
- De tots els electrodomèstics, el frigorífic és un dels principals consumidors d’energia, 


perquè suposa entre el 15 i el 20% de tota l’energia elèctrica consumida a la llar. Aquest 
consum es pot veure minvat amb l’adopció de petites mesures, com ara: no abaixar en 
excés la temperatura del frigorífic (cada grau de menys incrementa el consum entre un 6 
i un 8%) i no col·locar la nevera prop d’una font de calor com la cuina o el forn. 


 
- Amb l’augment del  nivell de vida, els aparells d’aire condicionat domèstic s’han 


multiplicat a les llars catalanes. Abans d’adquirir un d’aquests aparells, caldrà estudiar 
les possibilitats de refrigeració natural que té l’habitatge i ser conscients que un bon 
aïllament tindrà menys necessitat de refrigeració. 


 
- L’enllumenat representa el 5% de tota la despesa d’energia a la llar i entre un 10 i un 


15% del consum elèctric. L’estalvi de l’enllumenat pot venir precedit per l’adopció d’un 
seguit de mesures com: evitar que romanguin llums encesos inútilment, instal·lar 
interruptors que funcionin des de diferents punts dels passadissos i escales, que cada 
estança disposi de l’enllumenat adequat a les activitats que s’hi hagin de realitzar, etc., i 
utilitzar bombetes microfluorescents compactes. 


 
- En els nostres desplaçaments, utilitzem tanta o més energia que la que es fa servir dins 


la llar. La manera de viatjar més econòmica, des del punt de vista energètic, és el 
transport: públic com el metro, l’autobús o el tren que consumeixen aproximadament la 
meitat de l’energia que l’automòbil particular. 


 
- Si no queda cap altra possibilitat que fer servir el vehicle particular, seria convenient 


compartir el viatge, ja que l’ocupació mitjana dels automòbils a la ciutat és de poc més 
d’una persona per cotxe i, procurar no utilitzar-lo més que per a trajectes llargs en què el 
consum d’energia és menor. 
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Mesures d’estalvi energètic en l’enllumenat públic 
 
- Utilitzar criteris sobre nivells d’il·luminació en funció dels diferents tipus de zona, que 


permetin avaluar si el que resulta del consum energètic és un servei adequat o si resulta 
insuficient o excessiu, fins al punt de provocar contaminació visual. 


 
- Regulació del règim de funcionament. Mitjançant la reducció de nivells d’il·luminació a 


unes hores determinades sempre que no repercuteixi sobre la seguretat ciutadana i a la 
circulació. 


 
- Millora dels sistemes d’encesa i apagada de les instal·lacions i limitació de l’horari de 


funcionament de l’enllumenat complementari. 
 
- Justificació i especificació del consum energètic per poder fer-ne un seguiment acurat de 


la seva evolució i eficiència. 
 
- Mesures viàries tals com la correcció de la tensió d’alimentació, la contractació de la 


tarifa més adaptada a les característiques de la nostra instal·lació, instal·lació de 
comptador de discriminació horària i energia reactiva, bombetes de major eficiència 
energètica, entre d’altres. 


 
 
Mesures d’estalvi energètic en edificis municipals 
 
Subministrament energètic: 
 
- Caldria fer una previsió d’utilització d’energies alternatives i saber els terminis 


d’incorporació en cada dependència municipal. 
 
 
Enllumenat: 
 
- Establir una normativa sobre els nivells d’il·luminació en funció dels diferents tipus de 


dependència que ens permeti jutjar si la resultant del consum energètic és un servei 
adequat o si, al contrari, resulta excessiu o insuficient. 


 
- Estudiar en cada cas quina és la tarifa de contractació més adient a la instal·lació. 
 
- La parcialització de l’encesa com a mètode d’estalvi, aprofitant la llum natural sempre 


que sigui possible. 
 
- Considerar la radiació solar com a millora energètica. En el cas de l’hivern, la millora 


energètica serà possible si l’edifici té superfícies orientades cap a la insolació d’hivern. 
Pel que fa a l’estiu, serà força interessant disposar de sistemes de protecció de la 
radiació solar (vegetació, persianes o brise-soleils). 


 
- Millora de l’aïllament amb materials ecològics. 
 
 
Font: “Cap a la reforma ambiental urbana; aportacions des de la metodologia de les ecoauditories 
municipals”. Diputació de Barcelona i Universitat de Barcelona 
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2.1.4. MOBILITAT 
 
 


 
El gran “boom” de la mobilitat. 


 
Les noves pautes de residència, treball, estudi i oci de la societat està tenint com a 
conseqüència un increment dels desplaçaments, tant els interiors com els viatges entre 
ciutats.  
 
El cotxe s’ha convertit en un element indispensable de la nostra vida quotidiana, al mateix 
temps que han millorat les connexions viàries i s’ha disparat de forma alarmant l’ocupació 
del territori per carreteres i infraestructures viàries que prioritzen l’ús del transport privat 
enfront del transport col·lectiu. 
 
La possessió d’automòbils i el trànsit en general augmenta amb el nivell de vida. El volum de 
circulació a les ciutats i poblacions ha augmentat fortament als darrers anys per l’augment 
d’automòbils per família i perquè el transport de mercaderies es fa per carretera més que per 
ferrocarril, com a exemple a nivell de l’estat espanyol més del 90% del transport es fa en 
vehicles pesats o camions. 
 
Tot això fa que l’actual model de mobilitat a les ciutats sigui incompatible amb un 
desenvolupament sostenible d’aquestes.  Això es deu principalment a que: 
 


• El trànsit és el principal consumidor d’energia d’una ciutat. 
• És la primera font de contaminació atmosfèrica (CO2) 
• És el generador del 80%, o més, dels sorolls urbans. 
• És un gran devorador dels espais d’utilitat pública. 


 
Les noves estratègies ambientals per a l’ordenació i reglamentació del trànsit intenten fer 
front a aquesta situació, apostant per l’ús del transport públic davant del privat, fomentant un 
ús més racional dels vehicles privats i desenvolupant sistemes de transport més eficients, 
menys contaminants i més segurs, millorant d’aquesta manera la qualitat de vida a les 
ciutats. 
 


 
MOBILITAT SOSTENIBLE 


 
“Les conseqüències de l’actual model de mobilitat són avui l’obstacle principal 
que tenen aquells municipis que volen orientar el seu treball cap a la 
sostenibilitat.” 
 
“El terme de Transport Sostenible és definit per la Unió Europea com l’activitat 
de transport que pugui desenvolupar-se  sense interferir en les necessàries 
qualitats ambientals que requereixen les activitats humanes, a la flora i la 
fauna, avui i en el futur.”. 


 
 
 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Residus 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 28 


Marc legal 
 
Política Europea 
 
La Comissió de les Comunitats Europees va publicar el “Llibre Verd relatiu a l’impacte dels 
transports en el medi ambient: una estratègia comunitària pel desenvolupament dels 
transports respectuosos amb el medi ambient”, el 9 d’abril de 1992, on s’analitza els 
impactes mediambientals que produeixen els transports, en una estratègia de futur 
denominada globalment Mobilitat Sostenible. Amb posteritat, la CEE va publicar la 
Comunicació “El futur de la Política Comuna de Transports”, un enfocament general per a 
l'elaboració d’un marc comunitari de mobilitat sostenible, el 2 de desembre de 1992. En 
aquesta comunicació es mostra com a principals problemes mediambientals produïts pels 
transports, els següents aspectes: 
 


• Consum d’energia 
• Contaminació operativa 
• Ocupació del sòl per noves vies de comunicació. 
• Congestió progressiva de la circulació. 
• Repercussió potencial del transport de mercaderies perilloses. 


 
Un punt de reflexió important també  pel que fa a l’ordenació del trànsit és la Conferència de 
les Nacions Unides sobre Medi ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro el 
1992 i on s’arribà, entre d’altres, a la conclusió que és necessari assolir un disseny i una 
gestió eficaç del trànsit i revisar els sistemes de transport existents.  
 
La política comuna de transports, coincideix amb els plantejaments del V Programa 
Comunitari de política en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible. En aquest 
programa es proposa l’estratègia a favor del “transport sostenible”, combinant els següents 
aspectes: 
 
• Planificació econòmica dels usos del sòl més adient als nivells locals, regional, nacional i 


internacional per reduir la necessitat de transports i sensibilitzar el desenvolupament 
d’alternatives al transport per carretera. 


• Major coordinació a l’hora de planificar i invertir en xarxes i serveis de transport, inclusió 
de les despeses reals de les infraestructures i del medi ambient en les polítiques i 
decisions d’inversió, i en les despeses i impostos que recauen sobre l’usuari. 


• Millor situació competitiva de mitjans de transport ecològic tals com el ferrocarril, la 
circulació rodada amb energies no contaminants o netes, i el transport combinat. 


• Continuar perfeccionant els vehicles i els combustibles, cap a un horitzó de minimització 
d’emissions. 


• Fomentar un ús dels vehicles privats més racional des del punt de vista ecològic i 
modificar les normes i hàbits de conducció, inclosos els límits de velocitat. 


 
En l’actualitat existeix una comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu 
sobre l’estratègia comunitària per a reduir les emissions de CO2 produïdes pels automòbils i 
potenciar l’estalvi energètic. 
 
“L’OCDE en l’Environmental Performance Reviews ha recomanat a l’Estat Espanyol en 
matèria de contaminació atmosfèrica: l’establiment de mesures més estrictes en relació al 
trànsit de vehicles, així com que es revisi el règim fiscal de l’energia i l’aplicació de les 
normes existents”. 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Mobilitat 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 29


Competències municipals 
 
Les competències municipals en matèria d’ordenació del trànsit deriven de la Llei sobre 
tráfico, circulación de vehiculos de motor y seguridad viaria, text articulat al Reial Decret 
Legislatiu 339/1990 de 2 de març, modificada per la Llei 5/1997, de 24 de març. Aquesta Llei 
estableix que  la competència sobre trànsit i circulació de vehicles l’exerceix l’administració 
de l’Estat, per mitjà del Ministeri de l’Interior i la Direcció General de Trànsit i que les 
comunitats autònomes poden assumir determinades competències en els seus propis 
estatuts. Les competències de la Generalitat es refereixen principalment a matèries 
d’indústria (ITV). 
 
Les competències locals en aquesta matèria, es troben en l’article 7 de la Llei i en 
destaquem: 
 


• L’ordenació i el control de trànsit a les vies urbanes. 
• La regulació, mitjançant Ordenança municipal de Circulació, dels usos de les vies 


urbanes, fent compatible i equitativa la distribució dels aparcaments entre tots els 
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers, 
així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat de garantir 
la rotació dels aparcaments. 


 
Les ordenances municipals de circulació intenten solucionar part dels problemes de fluïdesa 
del trànsit a la ciutat i, alhora, potenciar el factor seguretat de conductors i vianants. Un altre 
objectiu també és la protecció dels vianants contra els excessos del trànsit rodat i la 
incorporació de normes que facilitin els desplaçaments de les persones amb mobilitat 
reduïda, amb la supressió de les barreres arquitectòniques. 
 
 
Legislació bàsica aplicable 
 
• Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 


Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
• Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de 


enero. 
• Ley 5/1997, de 24 de marzo de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfic, 


Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 


 
 
 
 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Residus 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 30 


 
Polítiques concretes actuants 
 
Alguns països europeus com Alemanya, Àustria o Suïssa, tracten el problema de la 
“mobilitat urbana i periurbana” amb planificació conjunta de l’urbanisme i del transport, com 
per exemple: 
 


• Trens regionals que circulen com línies de metro. 
• Tramvies que circulen pel centre amb via pròpia i a la perifèria per vies de tren 


regional. 
• Perifèries atractives, amb limitació de la velocitat molt baixa per l’interior dels nous 


centres. 
• Obligació per a tots els vehicles de tenir plaça d’aparcament. 
• Proteccions dels espais públics. 
• Increment de zones per a vianants. 
• Innovacions tecnològiques i vehicles intel·ligents. 
• Soterrament de vies ràpides, com ara autopistes. 
• Oferta de transports públics de qualitat. 
• Establiment de carrils bici. 
• Regulació selectiva d’accés de vehicles. 
• Potenciació dels taxis col·lectius. 


 
Les diferents mesures adoptades per poblacions concretes de la Unió Europea, no són ni 
molt menys una resposta global a imitar. El que preocupa, són les polítiques “de silenci” 
sobre temes de trànsit i mobilitat ciutadana, i com no de contaminació. A part, de la manca 
de coordinació general entre les diferents administracions per trobar, o al menys buscar 
solucions. 
 
Actualment, les noves formes territorials i urbanes derivades de nous models de vida i 
derivades també de “l’urbanisme de les xarxes”, fa lamentablement pensar, en una 
impossible davallada de la mobilitat. 
 
Avui en dia, la mobilitat forma part del nostre model de vida i per les perifèries més 
allunyades el dret de la mobilitat, es perfila com la forma de disminuir la segregació social de 
molts indrets i de moltes persones sense mitjà de transport. 
 
Aquesta és segurament la gran contradicció entre el benestar degut a un medi natural no 
agredit per contaminacions provinents del trànsit, i les necessitats de desplaçament per 
motius ben diversos, que cada vegada en són més, i de moment, ben allunyats 
territorialment els uns dels altres. 
 
El remei possiblement més adient  a les contradiccions detectades, seria atacar la qüestió 
d’una forma global, planificant alhora infraestructures i transport públic, gestió del trànsit de 
vehicles privats, ordenació urbana i de les activitats, siguin aquestes econòmiques, lúdiques 
o socials. 
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Costos socials derivats de la mobilitat i el transport 
 
 
Segons els estudis realitzats per l’OCDE de la Comunitat Europea, els costos socials 
traduïts en percentatges del PIB, per afectació al medi i a la població, serien els següents: 
 


• Soroll:    0,1%  del PIB 
• Pol·lució:   0,4%  del PIB 
• Accidents:  entre el 2,0 i 2,4%  del PIB 


 
 
 
2.1.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
Vilafranca del Penedès, com a important centre d’activitat econòmica i social de la comarca 
de l’Alt Penedès i per la seva situació estratègica, està dotada d’una important xarxa viària 
exterior.  
 
Aquesta xarxa viària la configuren com a vies més importants (pel que fa al moviment de 
vehicles): 
 


- N-340 , que travessa el nucli urbà, i la seva nova variant. 
- C-224 (Igualada-Vilanova), que també travessa la ciutat. 
- Autopista A-7, que passa tangencialment a uns 2 Km, pel sud-est. 


 
La resta de carreteres, vies de menor pes, surten radialment a partir de la N-340 i són: 
 


- B-212  a Sant Jaume dels Domenys 
- BP-2121 a Sant Martí de Sarroca 
- BV-2127 a Les Cabanyes 
- C-243 a Sant Sadurní 
- BV-2119 a Moja 


 
 
Un altre element clau de la mobilitat supramunicipal de Vilafranca és el Ferrocarril  de 
RENFE, la línia C-4 de Sant Vicenç de Calders a Manresa passant per Barcelona, que 
travessa la ciutat fent parada en una de les estacions més actives del recorregut. És també, 
però, un eix fragmentador del nucli urbà i al mateix temps un focus de contaminació acústica 
per  a molts veïns que hi resideixen a prop. 
 
Finalment si algú vol sortir de Vilafranca o vol arribar-hi també ho pot fer amb les línies 
regulars d’autobusos, amb l’estació situada prop de la plaça de Vilanova. 
 
 
 
Resum de la situació actual 
 
De l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 1991 s’en pot treure la conclusió que una 
tercera part dels vehicles que hi ha en un determinat moment a Vilafranca estan de pas; la 
resta tenen Vilafranca com a origen o destí. Una altra conclusió que prové d’aquest estudi és 
que, a nivell comarcal, Vilafranca representa l’origen o destí de la meitat dels desplaçaments 
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que s’hi fan. A més, tal com s’espera d’una cap de comarca, atrau més viatges que no pas 
els que genera. 
 
Durant els mesos de juliol i setembre de l’any 1999, la Diputació de Barcelona va instal·lar 
una sèrie d’aforadors de vehicles, amb l’objectiu de conèixer la intensitat del trànsit en les 
principals vies de la ciutat. El resultat de les mesures efectuades, en nombre de vehicles/dia, 
és el següent: 
 


Entrada i sortida de vehicles a les principals vies d’accés a Vilafranca 
VIA ENTRADA SORTIDA TOTAL 


Avinguda Barcelona 9.975 12.863 22.840 


Avinguda Tarragona 11.166   


C-244 a Vilanova 5.396 3.775 9.171 


BC-2119 a Moja 3.914 4.417 8.331 


C-244 a Igualada 5.582 5.429 11.011 


BP-2121 a Sant Martí Sarroca 5.539 6.063 11.602 


BP-2127 a Guardiola de Fontrubí 2.243 2.472 4.715 


B-212 a Sant Jaume dels 
Domenys 2.244 2.135 4.379 


Font: elaboració pròpia 
 
La taula següent ens mostra algunes dades significatives de cadascun dels punts on s’han 
pres les mesures. 
 


Dades significatives del volum de vehicles a les principals vies d’accés a Vilafranca 
Via Màxim setmanal Màxim diari 8:00 a 22:00 


 Dia Vehicles/dia Hora Vehicles/hora Intensitat Vehicles/hora 


Avinguda Barcelona dimarts 23.835 14:00 1.510 1.218 1.335 
Avinguda 
Tarragona1 divendres 12.604 20:00 868 462 587 


Ctra. de Vilanova   20:00 792 411 563 


Ctra. de Moja divendres 10.733 20:00 695 408 510 


Ctra. d’Igualada   20:00 1.040 640 796 


Ctra. de Sant Martí divendres 11.602 20:00 914 542 680 


Ctra. de Guardiola   14:00 501 268 357 


Ctra. de Sant Jaume dilluns 4.564 20:00 374 197 261 
Font: elaboració pròpia 
 


                                            
1 Només estan comptabilitzats els vehicles d’entrada a la vila 
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Els aparells aforadors permeten distingir els tipus de vehicles que circulen. De les dades així 
recollides s'en desprèn que més de la meitat de vehicles que transcorren per aquests punts 
són cotxes i furgonetes i, pràcticament, tota la resta són camions no articulats i autobusos. 
 
A més de l’estudi anomenat, es disposa d’un aforament realitzat en el mes de febrer de 
1995, tot i que no hi ha dades dels mateixos punts de l’any 1999. Així doncs, podem veure 
quins han estat els canvis en alguns punts i comprovar com han incidit les modificacions 
introduïdes en la circulació a Vilafranca. 
 
Si ens fixem en les dades que fan referència al nombre de vehicles que entren cada dia a 
Vilafranca per les principals vies tenim: 
 


Entrada de vehicles a Vilafranca 
Nº Via 1.995 1.999 


1 Avinguda Barcelona 10.703 9.976 


2 Avinguda Tarragona  11.166 


3 C-244 a Vilanova 5.514 5.396 


4 BV-2119 a Moja  3.914 


5 C-244 a Igualada 4.662 5.582 


6 BP-2121 a Sant Martí Sarroca  5.539 


7 BP-2127 a Guardiola de Font Rubí  2.243 


8 B-212 a Sant Jaume dels Domenys  2.244 
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Pel que fa als que utilitzen aquestes vies per sortir-ne, són: 
 
 


Sortida de vehicles de Vilafranca 
Nº Via 1.995 1.999 


1 Avinguda Barcelona 9.616 12.864 


2 Avinguda Tarragona   


3 C-244 a Vilanova 4.399 3.775 


4 BV-2119 a Moja  4.417 


5 C-244 a Igualada 4.207 5.429 


6 BP-2121 a Sant Martí Sarroca  6.063 


7 BP-2127 a Guardiola de Font Rubí  2.472 


8 B-212 a Sant Jaume dels Domenys  2.135 
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Transport públic 
 
Un total d’unes 6.525 persones al dia van utilitzar el transport públic, l’any 1998, per 
traslladar-se fora de la vila.  Aquests viatges es reparteixen entre els 4.915 que es van 
produir en ferrocarril i els 1.610 en autobús. 
 
L’origen i el destí de la majoria d’aquests viatges és Barcelona que disposa d’una unió amb 
Vilafranca de 37 viatges diaris en tren i 30 en autobús de dilluns a divendres. 
 


Ús del transport públic l’any 1998 a Vilafranca 
TRANSPORT PÚBLIC 


RENFE 


Viatgers/dia 1998 4.915 


Viatges/dia Vilafranca-Barcelona 37 


AUTOBÚS 


Viatgers/dia 1998 1.610 


Viatges/dia Vilafranca-Barcelona 30 
Font: elaboració pròpia 


 
 
 
Elements significatius 
 
 
Segons l’enquesta de mobilitat obligada, Vilafranca atreu més vehicles que no pas els que 
en surten cada dia. Això tindrà conseqüències directes sobre el trànsit dins la vila: alentiment 
de la circulació, dificultat en l'aparcament... que alhora seran causa d'altres efectes com 
l'increment del soroll i la contaminació de l'aire, el malestar de conductors i vianants, 
problemes de circulació... en definitiva,  disminució de la qualitat de vida dels vilafranquins. 
 
El flux diari de vehicles segueix un ritme marcat per la incorporació matinal a la feina/escola-
descans del migdia-retorn vespertí al domicili. És en aquests moments, doncs, quan es 
poden produir els principals problemes. 
 
El volum de trànsit que suporten l'Avinguda de Barcelona i l’Avinguda Tarragona sembla 
excessiu: en el temps que va des de les 8:00 a les 20:00 h, hi circula un vehicle cada tres 
segons. Aquesta dada no només és negativa des d'un punt de vista estrictament ambiental 
(soroll, contaminació), sinó també des d'un punt de vista de seguretat, ja que aquest nombre 
de vehicles combinat amb la velocitat augmenta el risc que es produeixin accidents. 
 
Les següents vies en importància són la carretera d’Igualada i la de Sant Martí Sarroca, per 
on passen la meitat de vehicles que per les anteriors. Uns 9.000 vehicles diaris són els que 
passen per la carretera de Vilanova, mentre que a la de Moja no arriben als 4.000 i a la de 
Guardiola i Sant Jaume dels Domenys se superen de poc els 2.000. 
 
Des de 1995 el nombre de vehicles que entren a Vilafranca per l'Avinguda Barcelona ha 
disminuït en 727 vehicles diaris, cosa que suposa quasi bé un 7%. En canvi en aquest 
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mateix punt s'ha produït un increment del nombre de vehicles que surten de la ciutat en un 
34%. 
 
També ha disminuït l’entrada de vehicles a la vila per la carretera de Vilanova, encara que 
només en un 2%. En aquest cas, a més, també s’ha reduït la sortida; (14%). 
 
Les carreteres d’Igualada ha vist incrementat el seu trànsit d’entrada i de sortida de 
Vilafranca. Els increments en l’entrada han estat d’un 16 mentre que els de sortida són d’un 
22. 
 


Evolució del trànsit de l’any 1995 al 1999 
Via Diferència 95-99 (%) 


 Entrada Sortida 


Avinguda Barcelona -7 34 


Carretera de Vilanova -2 -14 


Carretera d’Igualada 16 22 
Font: elaboració pròpia 
 
 
Cal tenir en compte que els aforaments s’han fet en èpoques de l’any diferents i que els 
aparells aforadors que han pres les mesures l’any 1999 no han estat els mateixos que l’any 
1995. Això fa perdre, en part, el valor comparatiu entre les dades d’aquests dos anys 
(1995/1999).  Si més no, el que es pot assegurar és el fort increment del nombre de 
vehicles, del nombre de desplaçaments i la distància d’aquests, que s’ha produit en els 
últims anys, sobretot al llarg de l’any 1999. 
 
 
La N-340 i la nova Variant 
 
L’obertura de la nova variant de la N-340 que passa entre l’autopista A-7 i el nucli urbà pel 
sud-est, ha suposat una alternativa per tal de desviar aquell trànsit que passava pel mig de 
la ciutat només de pas i que representava una divisió de Vilafranca en dues parts. 
 
La N-340 és una via per on hi circula un gran volum de vehicles i com el cas de Vilafranca 
fragmenta molts dels municipis per on passa. Això representa un focus important de 
contaminació acústica i atmosfèrica, i un perillós obstacle per la mobilitat dels vianants. 
 
Fins ara sembla fent un balanç de la nova variant a Vilafranca podríem dir que a nivell 
perceptiu ha comportat una disminució del trànsit dins la ciutat, sobretot de trànsit pesant, tot 
i que caldrà esperar una resposta més gran a l’alternativa per part dels conductors habituats 
a un trajecte concret, i a partir també de la comparació de dades d’aforament de vehicles 
actuals i anteriors a la construcció de la variant.  
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Per altra banda pel que fa al trànsit actual de la N-340 dins del nucli urbà s’han de tenir en 
compte alguns punts conflictius que corresponen als semàfors que regulen el pas dels 
vehicles a les cruïlles. El més significatiu el trobem a la cruïlla de l’Avinguda Barcelona amb 
el carrer Santa Clara direcció Igualada. Aquest punt suposa una retenció puntual però 
continuada de trànsit dins del nucli urbà i amb una presència prou important de camions com 
perquè representi un focus important de contaminació atmosfèrica i acústica que disminuiria 
amb una circulació més fluïda en tot el tram que travessa el municipi. 
 
Aquesta situació es repeteix en algun altre punt de l’Avinguda Tarragona i Barcelona. 
 
 
 
Transport públic 
 
Aproximadament hi ha 6.500 usuaris diaris del transport públic, dels quals 4.915 
corresponen a RENFE. En aquest cas, la xifra ha anat augmentant de tal manera que els 
responsables es plantegen un increment del nombre de viatges. Cal tenir en compte que 
aquest tipus de transport és el més respectuós amb el medi ambient, de manera que ha de 
ser potenciat. Tot i així cal solucionar el problema de les vibracions i el soroll provocat pel 
pas del tren dins de Vilafranca,  molt a prop d’edificis i vivendes  fet que provoca molèsties 
als veïns que hi viuen. 
 
L’ajuntament de Vilafranca amb anteriors converses que ha mantingut amb RENFE ha 
reclamat que s’incrementi el nombre de trens que van en direcció a Barcelona i aconseguir 
minorar la durada del viatge. Fonts de la companyia van declarar que en un termini de 
quatre anys s’espera que a Vilafranca  hi hagi un tren cada 15 minuts en direcció Barcelona. 
 
Per altra banda també es demana que es millori la connexió ferroviària i que s’incrementin 
els trens en direcció a Tarragona, donat que molts estudiants fan ús del tren per anar a 
aquesta ciutat. 
 
 
 
Arriba el TAV 
 
El subtram comprès entre Lleida i Martorell forma part d’un gran projecte ferroviari d’alta 
velocitat que ha d’unir Madrid amb Saragossa, aquesta amb Barcelona i, aquesta darrera, 
amb la frontera francesa. 
 
Aquesta línia és un dels dos enllaços previstos en l’Esquema Director Europeu per a la 
connexió d’alta velocitat amb França i, a través d’aquesta, a la resta d’Europa. Entre Madrid i 
Barcelona, així com entre Perpinyà i Montpellier la línia es dissenya per al tràfic exclusiu de 
viatgers, mentre que entre Barcelona i Perpinyà, la nova línia ha de comptar amb un tràfic 
mixt de viatgers i de càrrega. 
 
Després de l’anàlisi de les diferents opcions plantejades per al traçat de la línia d’alta 
velocitat es va decidir adoptar l’anomenada Solució 1, però amb una sèrie de variants locals. 
 
Pel que respecta a Vilafranca, la Solució 1 consisteix en fer que aquesta línia circuli 
paral·lela a la línia de ferrocarril existent en l’actualitat. De la seva banda la variant 
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proposava que la línia d’alta velocitat voregés la vila pel sud-est, aproximadament entre la 
variant de la N-340 i l’autopista A-7. 
 
A l’hora de fer els estudis d’impacte ambiental de cada opció es detectà que la variant tenia 
una afecció més alta que la Solució 1, de manera que es desaconsellà el traçat de la variant. 
La construcció d’aquest tram de la línia d’alta velocitat es veu, a més, com una oportunitat 
de cobrir les dues línies de manera que, d’una banda es pugui reduir el seu impacte acústic 
i, de l’altra, crear un nou espai per a la ciutat. A més, s’eliminaria la barrera que actualment 
suposa l’actual infraestructura.  
 
 
 
2.1.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
 
Resum de la situació actual 
 
Desplaçar-se a peu és la manera de moure’s per l’interior de la vila més utilitzada pels 
vilafranquins2 (74%). Això és obligat en alguns punts de la ciutat i es veu afavorit per la 
pràctica absència de desnivell en els carrers de la vila, perquè ha augmentat de la seguretat 
dels vianants, per l’eixamplament de les voreres i per la creació de passos de vianants. 
 
El cotxe privat és utilitzat en un 23% dels desplaçaments. La disminució de la mobilitat amb 
aquest vehicle ha estat una de les conseqüències de la transformació del centre de la ciutat. 
Una de les línies seguides ha consistit en la creació d’aparcaments fora del centre que hi 
estan connectats mitjançant un autobús. 
 
La utilització del transport públic només afecta un 3% dels desplaçaments. Aquest es 
realitza a través de dues línies regulars d’autobús que l’any 1998 van traslladar una mitjana 
de 160 persones al dia. A aquestes línies s’han de sumar els autobusos escolars. 
 
 


Desplaçaments per dins de Vilafranca 


Transport 
públic


3%
Transport 


privat
23%


A peu
74%


                                            
2 Dades de l’enquesta de mobilitat obligada de 1991. 
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El Pla d’Ordenament de la xarxa Viària 
 
En la sessió del Ple Municipal del 16 de juny de 1999, es va aprovar a Vilafranca el Pla 
d’Ordenament de la Xarxa viària de la vila per tant de millorar-ne la circulació tant dels 
vehicles com els desplaçaments a peu, tenint en compte que la majoria de desplaçaments 
es fan a peu (70%). 
 
Els objectius d’aquest pla parteixen de la idea que vianants i vehicles comparteixen un espai 
comú que són les vies urbanes. Per tant els desplaçaments a peu han de ser atractius, 
còmodes, agradables i segurs, mentre que la circulació dels vehicles ha de ser fluïda, 
còmoda, segura i respectuosa amb el vianant. 
 
Les actuacions desenvolupades  a partir del Pla s’han centrat en modificar els sentits de 
circulació dels carrers establint  direccions úniques i evitant els girs a l’esquerra. També s’ha 
procurat facilitar la interconnexió entre els diferents barris i millorar la circulació interna de 
cadascun d’ells. 
 
Aquests canvis contemplats en el Pla d’ordenació de la xarxa viària han anat acompanyats 
d’altres mesures com l’eixamplament de voreres (carrer Eugeni d’Ors), la creació de passos 
per a vianants, l’increment de la seguretat a les cruïlles i millores en l’estacionament. 
 
Hi ha hagut una davallada important dels accidents, sobretot els més greus. 
 
Els barris més afectats pel Pla han estat: La Barceloneta- Sant Magí, Les Clotes, L’espirall, 
El Molí d’en Rovira, El Poble Nou i Sant Julià. 
 
 
 
 
 
 
Elements significatius 
 
 
Les enquestes han posat de manifest que un alt percentatge de la població es mou a peu 
per dins la ciutat. Tot i que un percentatge del 74% sembla excessiu, cal entendre que per 
fer desplaçaments curts hom escull anar a peu més que no agafar el vehicle. Aquest fet és 
important i caldria que fos tingut en compte en la planificació urbanística de la ciutat així com 
en l'ordenació del trànsit. 
 
D'altra banda, però, el transport públic és una opció poc escollida, de manera que sembla 
que per fer desplaçaments relativament llargs per dins la ciutat, el vehicle particular guanya 
la partida a aquest tipus de transport. 
 
Tampoc apareix en l'enquesta la utilització de la bicicleta. Aquest és el mitjà que permet fer 
desplaçaments d'una certa distància sense els efectes negatius que té el cotxe. La 
topografia de Vilafranca sembla que podria afavorir la seva utilització sempre que es 
complissin altres condicions: increments de la seguretat, aparcaments, semàfors, carrils 
especials, etcètera. 
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Un alt percentatge dels vehicles que circulen per Vilafranca són de tipus comercial. Aquests 
vehicles poden provocar certs problemes en el trànsit, però en tant que necessaris per al 
funcionament de la ciutat, haurien de disposar d'unes condicions amb les quals poder fer la 
seva feina sense destorbar el moviment dels altres vehicles. 
 


Propostes per millorar la mobilitat a les ciutats 
(en %) 


0


10


20


30


40


50


60


Utilitzar el transport públic Moderar l'ús del vehicle privat Aparcar correctament


(%
)


 
Font: Enquesta realitzada per Fundació Fòrum Ambiental i 


l’Entitat del Medi Ambient. 
 
 
 
El transport de mercaderies perilloses per dins de la vila està regulat mitjançant una 
ordenança municipal pròpia. 
 
L’ordenació del trànsit afecta a diferents aspectes de la ciutat, des de la construcció de nous 
vials i aparcaments fins a la contaminació i el soroll, passant per la seguretat de conductors i 
vianants. En aquest sentit, la reordenació del trànsit a Vilafranca ha tingut com a 
conseqüència una disminució del nombre d’accidents i de la seva gravetat en alguns dels 
punts3. A més, els vilafranquins es mostren satisfets amb els canvis, tot i algunes queixes 
rebudes d’alguns dels barris. 
 
El progressiu increment de nombre d’activitats instal·lades en els polígons industrials i, per 
tant, allunyats del nucli urbà, pot provocar un increment en l’ús del vehicle privat, sempre i 
quan no es faciliti l’accés a aquests punts mitjançant el transport col·lectiu. 
 
Un altre aspecte que s’haurà de seguir amb atenció és el constant augment en el nombre de 
vehicles, ja que el Pla General actual parteix d’unes dades que han quedat desfasades. La 
revisió d’aquest Pla possibilita la seva actualització i, per tant, l’adaptació a les necessitats 
futures. 


                                            
3 La policia local de Vilafranca ha elaborat una memòria estadística dels accidents de trànsit en els 
diferents barris de la Vila (1998-99). 
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Eficiència dels diferents modes de transport 


 Mode de transport Despesa 
energètica* Índex relatiu Eficiència 


1 
2 
3 


Bicicleta 
Desplaçaments a peu 
Autocar de dos pisos 


0,06 
0,16 
0,17 


1 
2,7 
2,8 


Molt eficients 


4 
5 
6 
7 
8 
9 


Tren de rodalies 
Minibús 
Autocar de línia 
Autobús urbà 
Tren d’alta velocitat 
Tren exprés ràpid 


0,35 
0,47 
0,50 
0,58 
0,62 
0,66 


5,8 
7,8 
8,3 
9,7 
10 
11 


Eficients 


10 
11 
12 
13 
14 


Cotxe gasoil< 1.4 l 
Cotxe benzina> 1.4 l 
Cotxe gasoil 1.4 – 2.0 l 
Avió Boeing 727 
Cotxe benzina1.4 – 2.0 l 


2,26 
2,61 
2,76 
2,89 
2,98 


38 
43 
46 
48 
50 


Poc eficients 


15 
16 


Cotxe gasoil> 2.0 l 
Cotxe benzina> 2.0 l 


3,66 
4,66 


61 
78 Molt ineficients 


(*) En MJ d’energia primària/viatger-Km. 
Font: Informe sobre la Xarxa ferroviària europea d’alta velocitat elaborat per la comissió  
de les comunitats europees, 1990. 
 
 
 
 
La N-340 
 
 
Amb l’obertura de la nova variant de la N-340 s’espera una disminució el volum de trànsit de 
l’Avinguda Barcelona i l’Avinguda Tarragona d’una forma important, tot i que continua sent 
molt elevat. A nivell perceptiu es pot dir que s’ha notat una millora pel que fa a la fluïdesa del 
trànsit en els 3 kms d’aquesta N-340 que recorren el municipi (per l’ús de la variant per part 
dels vehicles pesants, sobretot), fet que ha motivat també la quasi desaparició del molest 
soroll del clàxon dels vehicles, força habitual anteriorment. És d’esperar, doncs, que també 
millori la seguretat de conductors i vianants ja que el risc d’accidents en aquest tram encara 
és força elevat. 
 
Sense la variant, eren continuats els embussos de trànsit dins la vila, amb emissió de gasos 
contaminants dels cotxes i camions i nivells alts de soroll.  
 
El màxim de soroll admès per moltes ordenances municipals se situa entre els 81 i el 
93 db. Una moto d’entre 50 i 125 cm3 genera uns 84 db, mentre que un camió de 3,5 tn 
carregat pot assolir els 91 db. 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Residus 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 42 


 
Actualment es triga uns 6-7 minuts en travessar el municipi de punta a punta per la N-340, 
que representa una distància d’uns 3 Kms. Abans de la construcció de la nova variant es 
trigava uns 10-15 minuts a recórrer la mateixa distància. 
 
Aquesta via segueix sent un punt conflictiu pel que fa a la mobilitat dins de Vilafranca, 
comportant problemes de soroll i contaminació atmosfèrica que han de seguir sent controlats 
periòdicament. 
 
Cal esperar que amb el temps, més gent prengui la variant com a alternativa a travessar la 
vila. 
 
 
 
El bus urbà 
 
El transport públic segueix tenint un paper poc important en la mobilitat urbana davant del 
transport privat. Tot i així l’oferta ha de ser el més àmplia possible per acostar el servei a les 
persones i que pugui competir amb els altres mitjans de transport. 
 
A Vilafranca caldria millorar l’oferta de Bus Urbà sobretot pel que fa a l’enllaç entre les 
estacions de tren i autobusos i l’Hospital Comarcal, augmentant-ne la freqüència sobretot. 
 
 
 
 
Un espai amb prioritat pels vianants 
 
El Centre de la Vila s’ha convertit en un espai on els vianants tenen preferència sobre els 
vehicles, amb carrers restringits al trànsit on s’hi pot passejar, anar de compres, etc., sense 
el soroll i les incomoditats que el trànsit suposa pels vianants sobretot en carrers estrets i 
amb una important activitat comercial.  
 
L’illa que s’ha anat ampliant als carrers i places del voltant, s’ha vist complementada per la 
millora en les Rambles de Sant Francesc i de Nostra Senyora fent que aquesta zona sigui la 
més activa de la ciutat. Els esforços se centren, ara, en connectar aquest espai amb la resta 
de barris de la ciutat. 
 
Cal tenir en compte, però, l’oferta de zones d’aparcament prop del centre o si més no ben 
connectades amb transport públic per tal de donar la màxima accessibilitat a aquelles 
persones que s’hi vulguin apropar, sobretot si es vol promocionar el turisme a Vilafranca. 
 
Els dissabtes, dia de mercat, es produeix un important col·lapse del trànsit en els carrers del 
Centre urbà. Cal donar una bona i àmplia oferta d’aparcament fora del centre de la vila, 
aparcaments públics extraradis ben connectats amb el bus urbà. 
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Font: Enquesta realitzada per Fundació Fòrum Ambiental i 


l’Entitat del Medi Ambient. 
 
 
 
Les vies perimetrals 
 
La importància de les vies perimetrals que envolten el nucli urbà és que es converteixin en 
un eix distribuïdor del trànsit donant un accés més directe als vehicles, als diferents barris o 
zones de la ciutat evitant el màxim el seu pas per dins el nucli urbà.  
 
A Vilafranca aquest paper pot ser assumit per l’ Av. La Pelegrina, el Carrer Guardiola, el 
Balcó de les Clotes i l’Av. Pla del Diable, promocionant el seu ús, davant les vies més 
interiors, per accedir a determinades zones del municipi. 
 
 
 
 
Educar als conductors 
 
La mala conducta d’alguns conductors propicia l’estacionament de cotxes sobre les voreres, 
prenent encara més espai als vianants, fet que sovint s’agreuja per la manca de recursos 
humans de la policia local per fer front a la vigilància d’aquest tipus d'infraccions o mals 
hàbits. 
 
A les escoles  de Vilafranca es fan classes d’educació vial. 
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Mobilitat sostenible 
 
Una gestió sostenible de la mobilitat ha d’apostar pel transport públic i per l’ús racional del 
cotxe, recuperant al mateix temps espai públic pels vianants. 
 
Propostes per a una mobilitat sostenible: 
 


• Vincular el planejament de la mobilitat amb el de l’urbanisme. Compactar la ciutat 
difusa, tant a nivell de regió metropolitana com de cada ciutat. 


• Fer barris més autosuficients, com a mínim pel que fa als serveis. 
• Racionalitzar l’ús del cotxe.  
• Màxima prioritat al transport públic. En la despesa, en la inversió i en les prioritats de 


circulació en superfície. 
• Estendre a tot l’espai  públic el concepte de ciutat dels vianants. Deixar de banda el 


concepte obsolet de zones o illes de vianants, per passar a una visió més global en 
la que tota la ciutat és dels vianants. S’han de dissenyar milers d’itineraris. 


• La promoció de la bicicleta. Un de cada tres catalans té una bicicleta a la casa on 
resideix. Si no s’usa més és, sobre tot, per por. Cal pacificar la ciutat, disminuint les 
diferències de velocitat entre cotxes i bicis ja que aquesta és la causa principal 
d’accidents. La xarxa de carrils bici únicament s’ha d’instal·lar sobre la xarxa arterial 
bàsica, a la resta de carrers només cal moderar el trànsit. 


• La promoció dels desplaçaments a peu. La major part dels desplaçaments són 
inferiors als 2 quilòmetres, trajecte que caminant no  suposa més de 20 o 25 minuts. 
El clima mediterrani, a més, afavoreix els desplaçaments a peu. 


• Accentuar el canvi de concepte sobre l’ús del carrer que els urbanistes han iniciat els 
darrers anys. El carrer no és ja únicament calçada i vorera, sinó que és el lloc on els 
ciutadans i les ciutadanes fan lloc de relació, de jocs, de compres i de passeig, a més 
dels usos convencionals. 


• Impulsar amb fermesa el dia sense cotxes. 
 
Vilafranca del Penedès va donar suport i va participar en el “Dia sense Cotxes” celebrat el 
29 d’abril de l’any 1999. 
 
 
 
 
 
A les ciutats del nostre país més del 31% de la població està exposada a uns nivells 
superiors als 65 db i un 7% per sobre dels 70 db. 
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A continuació es fa una valoració de quins dels aspectes de la gestió actual de la mobilitat a 
Vilafranca del Penedès són favorables o desfavorables tenint en compte criteris de 
sostenibilitat. 
 
 


 
Aspectes favorables 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Recent Pla d’ordenament de la Xarxa 


viària. 
 
• Illa per a vianants del Centre de la vila. 
 
• Nova variant de la N-340.  
 
• Disminució del trànsit a les Avingudes de 


Barcelona i Tarragona. 
 
• Av. La Pelegrina, Carrer Guardiola, Balcó 


de les Clotes, i Av. Pla del Diable com a 
vies perimetrals. 


 
• Possible soterrament de les actuals vies 


ferroviàries de RENFE i les vies futures 
del TAV. 


 
• Participació en la jornada “el dia sense 


Cotxes”. 
 
• Campanyes de control de les emissions i 


el soroll dels vehicles. 
 
• Ordenança municipal sobre regulació del 


transport de mercaderies perilloses per la 
vila. 


 
• Actual ubicació de l’estació de control de 


la contaminació atmosfèrica dins del casc 
urbà per controlar els efectes negatius 
sobre l’aire provocats pel trànsit.  


 
• Manca d’una xarxa de carril-bici per 


desplaçar-se dins del casc urbà i per la 
zona rural. 


 
• Retenció del trànsit provocat pels 


semàfors a vies que travessen el nucli 
urbà augmentant les emissions de gasos 
(CO2) i el soroll. 


 
• Ús abusiu del transport privat. 
 
• Manca de connexió amb transport públic 


que apropi els ciutadans/es a serveis com 
la deixalleria o l’Hospital comarcal. 


 
• Mala connexió  del nou barri de La Girada 


amb la resta de barris degut al pas de la 
via ferroviària que actua de barrera. 


 
• Volum de trànsit elevat a l’Avinguda 


Tarragona i Avinguda Barcelona amb 
nivells moderats/alts de contaminació 
atmosfèrica i acústica i risc d’accidents, 
tot i que ha millorat amb la nova variant 
de la N-340. 
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 2.1.5. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
 
El més d’abril del 1999 va entrar en vigor la nova Llei 
3/1998 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració Ambiental substituint l’antic reglament 
aportant una tramitació més senzilla i més ràpida, amb 
terminis màxims fixats de 1, 4 o 6 mesos.  
 
Això obliga a una reorganització de l’administració 
ambiental que es concreta en la creació de l’anomenada Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada i la coordinació mediambiental de la Generalitat amb la dels ens locals per facilitar 
i simplificar el sistema en aquelles activitats que presentin impactes potencials moderats 
sobre el medi. 
 
L’ajuntament per tant té un paper important en el control dels possibles impactes sobre el 
medi ambient que puguin ocasionar les activitats industrials i empresarials de la vila.  
 
L’administració ha de fer també un esforç per incrementar i posar a disposició del públic 
informació suficient sobre la qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient; 
els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i el màxim d’assessorament 
possible per a una gestió respectuosa i correcta des d'un punt de vista mediambiental. 
 


2.1.5.1. Resum de la situació actual 
 
El sector serveis implica a Vilafranca més de la meitat de la població ocupada. La indústria i 
la construcció constitueixen, cadascun d’ells, una desena part mentre que només un 3% es 
dedica a l’agricultura. Si hom es fixa en els contractes signats, s’observa la mateixa 
distribució percentual. 
 
Les empreses de serveis són aquelles dedicades a activitats no productives i que tenen com 
a objectiu satisfer les necessitats humanes. N’hi ha de personals, per atendre les necessitats 
que comporta l’increment de la qualitat de vida de la població, i altres que són 
imprescindibles per al funcionament del sistema productiu. Dins d’aquest bloc d’empreses hi 
ha els comerços, els restaurants... que representen la meitat dels establiments del sector.  
 
Quant a la indústria, predomina la petita i mitjana empresa, principalment en forma jurídica 
de Societat Anònima, però amb un alt percentatge d‘empreses familiars. Una bona part dels 
establiments industrials (30%) pertanyen a la indústria alimentària.  
 
El sector agrícola a Vilafranca ve determinat pel conreu de la vinya, ja que aquest tipus de 
conreu ocupa 1.101 Ha (76% de la superfície agrícola utilitzada), arribant a una producció 
que supera les 10.000 tones anuals, un 6% de la Denominació d’Origen Penedès. 
 
El sector del vi es caracteritza per estar en una conjuntura favorable. L’expansió que 
experimenta es deu a l’increment en les exportacions i a la important competitivitat. En els 
últims quinze anys hi ha hagut un considerable augment de la qualitat del producte. Aquest 
augment ha compensat el descens en el consum del vi. 
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2.1.5.2. Elements significatius 
 
Les activitats econòmiques, tal  com el seu nom indica, es realitzen amb l’objectiu de crear 
riquesa. Ara bé, cal tenir present que totes elles tindran un impacte sobre el seu entorn. En 
aquest apartat es comentarà tant la vessant econòmica de les activitats com la seva vessant 
ambiental. 
 
Encara que la superfície de conreu de vinya va experimentar un creixement en el període 
1990-94 a la Denominació d’Origen Penedès, a Vilafranca va disminuir. 
 
A més del seu important paper econòmic, cal no oblidar que les vinyes compleixen una 
funció ecològica.  A més, la vinculació vi–turisme està representant una font d’ingressos per 
les zones vitivinícoles. 
 
En un estudi realitzat l’any 1998 sobre les ciutats en zones de Denominació d’Origen de Vins 
es detectà que, degut a què les caves són les que marquen els preus, la matèria primera té 
un preu baix. En conseqüència, el pagès té una renda baixa. Això provoca l’envelliment del 
sector productor (la mitjana d’edat és de 55 anys). 
 
El sector del vi ajuda al desenvolupament d’altres activitats: construcció de maquinària, 
fabricació de botes, embalatge, manteniment, arts gràfiques, laboratoris enològics... i, de fet, 
s’ha detectat una tendència bastant generalitzada a créixer en les empreses que depenen 
d’aquest sector. 
 
La potenciació d’activitats auxiliars a la indústria del vi provoca l’existència d’oportunitats 
d’ocupació en camps com el medi ambient, la seguretat, el comerç, els recursos humans, la 
gestió i el màrqueting, la qualitat, l’agroturisme o la promoció de la cultura gastronòmica del 
vi. En aquest sentit, Vilafranca disposa del Parc Àgora, que té l’objectiu, entre d’altres, de 
demostrar el pes que té el vi des del punt de vista productiu i potenciar la seva indústria 
auxiliar 
 
L’impacte de les activitats sobre el seu entorn és funció de les característiques de l’empresa, 
així com de l’entorn al qual afecta el seu funcionament. Com que, tradicionalment, s’ha vist 
la protecció del medi ambient com una despesa econòmica més, els empresaris poc 
sensibilitzats han procurat estalviar-s’ho. Ara bé, degut a què en molts casos això pot 
provocar i provoca greus efectes sobre la natura i, com a conseqüència, sobre la salut de les 
persones, les administracions s’han vist obligades a dictar normes per tal de protegir 
aquests valors naturals. L’Ajuntament de Vilafranca disposa d’una ordenança que regula el 
sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal. L’ordenança estableix que, en les condicions 
generals de funcionament de les activitats, els titulars d’aquestes estan obligats a complir 
una sèrie de requisits que, en conjunt, tenen l’objectiu de reduir l’impacte de l’activitat sobre 
l’entorn. 
  
La indústria vitivinícola, des del punt de vista ambiental, té dos problemes principals: la 
depuració de les aigües (principalment en èpoques de verema) i el tractament dels residus 
del raïm. Actualment, s’estan fent esforços en l’aplicació de criteris ambientals, destacant la 
depuració de les aigües residuals. En aquest sentit, existeixen dues vies: la instal·lació d’una 
planta depuradora en cada una de les indústries o que una única instal·lació tracti les aigües 
de diferents empreses. En el primer cas, ja n’hi ha moltes que depuren les seves aigües. Pel 
que fa al segon, existeix un projecte finançat per la Unió Europea que implica a 20 empreses 
i que es preveu entri en funcionament a començaments de l’any 2000. 
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1. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI 
 
 
Vilafranca és la capital de l’Alt Penedès, comarca situada entre la Serralada Prelitoral i la 
Serralada Litoral. Amb una alçada d’uns dos-cents metres sobre el nivell del mar, domina un 
pla accidentat i inclinat que forma part de la Depressió del Penedès. 
 
El terme municipal de Vilafranca té una extensió de 19,63 km2, i, a més del nucli urbà, està 
compost per altres quatre nuclis de població. Tot i ser el municipi més important de la 
comarca, el seu terme municipal és dels més petits, ja que només representa un 3 % de la 
superfície comarcal. 
 
Immersa dins de la comarca vinícola amb més tradició i abast de Catalunya, Vilafranca és, 
històricament, una de les ciutats més importants del país. Fruit d’això és el seu ampli 
patrimoni historicoartístic, constituït, bàsicament per un conjunt d’edificis de l’època 
medieval. 
 
La seva situació geogràfica possibilita que rebi constantment la influència mediterrània i, 
alhora, fa que les pertorbacions atlàntiques arribin esmorteïdes. Amb això es configura un 
clima caracteritzat per un estiu llarg i sec, un hivern suau i una primavera i tardor de 
temperatures realment suaus. Precisament, aquestes últimes són les estacions en què es 
concentren una gran part dels 590 mm de precipitació que cauen anualment. 
 
Les característiques morfològiques i humanes de la plana en què es troba Vilafranca són 
ben diferents de les formacions que l’envolten (Massís de Garraf, Massís de Bonastre i 
Massís de Gaià). El terreny, que en general pertany al miocè, és tou i està quasi tot ocupat 
pel conreu de vinya. 
 
Amb una població de 30.2191 habitants, és el municipi més poblat de la comarca, actuant-hi 
com a centre d’atracció comercial i laboral. A aquesta xifra s’hi ha arribat després d’un 
augment constant degut al creixement vegetatiu positiu que es produeix des de fa anys i a la 
immigració que rep la població. Tot i que aquesta quantitat fa que es parli de Vilafranca com 
una vila, té una densitat superior a la que es dóna a la comarca i al país: hi ha uns 1.500 
habitants per quilòmetre quadrat, enfront dels 128 i 191 que es donen a l’Alt Penedès i a 
Catalunya, respectivament. 
 


Població per barris a Vilafranca del Penedès 
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En els darrers 10 anys, l’evolució de la població de Vilafranca ha estat la següent: 
 


Any Nombre d’habitants 
1990 27.642 


1991 27.819 


1992 28.017 


1993 28.116 


1994 28.240 


1995 28.457 


1996 28.634 


1997 28.925 


1998 29.201 


1999 29.567 


2000 30.219 
 
 
L’estructura industrial de Vilafranca és força variada i està constituïda, bàsicament, per 
empreses  mitjanes. Dins del sector industrial, les activitats que hi dominen són les que es 
dediquen a l’alimentació, dins de les quals les indústries vinícoles representen el 20%. Entre 
aquestes, les empreses d’edició i les que es dediquen a la transformació de metalls, sumen 
pràcticament el 90% dels establiments industrials de Vilafranca. Ara bé, tal com passa a la 
resta de l’estat, és el sector serveis el que ocupa un major nombre de persones. A 
Catalunya es calcula que al voltant del 60% de la població activa s’integra en aquest sector, 
mentre que a Vilafranca és un 75%. 
 
L’atur enregistrat al mes de juny de 1999 és de 574 persones, que és un 1% inferior a l’atur 
del trimestre anterior. 
 
El Producte Interior Brut de Vilafranca és de 49.169 milions de pessetes, mentre que el 
corresponent a cada habitant és de 1.767.500 pessetes. 
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2.1.1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 


 
 
2.1.1.1. Resum de la situació actual 
 
 
Òrgans de Govern 
 
Després de les últimes eleccions (juny 99), els òrgans de govern de Vilafranca del Penedès 
quedaren constituïts de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GRUPS 
MUNICIPALS 


PLE 
MUNICIPAL 


COMISSIONS 
INFORMATIVES 


SERVEIS 
INTERNS I 
HISENDA 


BENESTAR 
SOCIAL 


SERVEIS 
CIUTADANS 


JUNTA DE 
PORTAVEUS ALCALDE 


Joan Aguado 


PSC 
13 


CiU 
5 


ERC 
2 


PP  
1 


COMISSIÓ 
DE GOVERN 


Àrea de Serveis 
Interns i Hisenda 


Àrea de Serveis 
Ciutadans 


Àrea de 
Benestar Social 


Àrea de 
Participació i 
Comunicació 


Àrees 
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Àrea de Serveis 
Interns i Hisenda 


Àrea de Serveis 
Ciutadans 


Àrea de Benestar 
Social 


Àrea de 
Participació i 
Comunicació 


Hisenda 
Compres 


Règim Intern 
Recursos Humans 


Promoció Econòmica 
Policia Local 
Circulació i Aparcaments 
Participació en el Fòrum de 
les Cultures 2004 


Governació 
Cemetiri 


Urbanisme 
Habitatge 


Comerç 
Turisme 
Mercats 


Serveis Socials 


Salut, Medi Ambient i 
Consum 


Esports 


Educació 


Cultura 
Lleure 


Comunicació 
Participació ciutadana 
Coordinació dels Plans Transversals 


Pla d’Infància 


Pla per la Igualtat 


Pla Vila Jove 


Relació amb els Grups Municipals 


Joan Pareta 


Anna Girona 


Jordi Cuyàs 


Celina Guijo 


Josep Soler i 
Lourdes Bohé 
(regidora adjunta) 


Joan Pareta 


Francisco Romero 
Foment de l’Ocupació 
Foment de les Noves 
Tecnologies 


Vies Públiques 
Parcs i Jardins 
Edificis municipals 


Àngela Agramunt 


Celina Guijo 


Lourdes Bohé 


Francisco Espín 


Lourdes Sánchez 


Patrocinio Recober 


Marcel Esteve 


Anna Girona 


Àngela Agramunt 


Marcel Esteve 


Jordi Cuyàs 


Anna Girona 


Jordi Cuyàs 


Celina Guijo 


Marcel Esteve 
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D’una forma o altra, totes elles poden tenir algun punt de connexió amb el medi ambient, 
però la que més hi és en contacte és la de Salut, Medi Ambient i Consum, dirigida per la Sra. 
Lourdes Bohé i integrada dins l’àrea de Benestar Social. 
 
Ens que depenen de l’Ajuntament 
 
Organismes autònoms de caràcter administratiu 
 
• Organisme Autònom Municipal “Patronat del Teatre Cal Bolet” 
 
• Organisme Autònom Municipal “Torras i Bages” 
 
• Patronat Municipal de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès 
 
• Patronat Municipal d’Esports 
 
Societats mercantils integrament de l’ens local 
 
• Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA 
 
• Serveis Municipals de Comunicació, SL 
 
• Societat Vilafranquina d’Aparcaments 
 
• Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf 
 
 
Gestió municipal 
 
Pressupostos 
 
Pel que fa als Pressupostos, la dotació assignada a l’àrea de Salut, Consum i Medi Ambient 
per a l’any 1999 és de 42.512.315 ptes, cosa que suposa el 1,19 % del pressupost total. 
Altres dotacions relacionades amb la temàtica ambiental són: 
 


• Parcs i Jardins          45.967.753 
• Recollida i tractament d’escombraries   200.000.000 
• Empresa d’aigües i depuració    471.041.376 


 
Respecte les inversions previstes per 1999 són: 
 


• Urbanització de la zona esportiva, 2ª fase   18.000.000 
• Urbanització d’espais davant del cementiri, 2ª fase  21.000.000 
• Construcció d’un aparcament a l’espai   20.000.000 


de l’antiga fàbrica de gas, 1ª fase 
• Ampliació voreres      20.000.000 
• Supressió de barreres arquitectòniques   3.000.000 
• Adquisició de contenidors d’escombraries   3.500.000 
• PERI del nucli antic      13.000.000 
• Alineació de façanes      2.000.000 
• Millora de la xarxa i subministrament d’aigua  91.284.742 
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Aquestes despeses se suporten gràcies a les subvencions a les que es pot acollir 
l’Ajuntament i als ingressos que rep a través dels impostos. Les previsions de recaptació per 
l’any 1999 són: 
 


• Taxa de recollida d’escombraries   197.660.000 
• Clavegueram         34.680.000 
• Subministrament d’aigua (i altres serveis)  440.291.000 


 
 
Normativa 
 
La potestat normativa municipal està garantida constitucionalment, però la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, limita l’exercici d’aquesta potestat a 
l’existència d’una llei que els habiliti per a la matèria concreta, és a dir, d’una llei sectorial. 
Això implica que per a qualsevol ordenança municipal la Llei és el límit que determina el seu 
àmbit i en limita l’exercici. És a dir: no es pot aprovar cap ordenança municipal sobre un 
tema concret del qual no hi hagi una llei específica ni cap ordenança que contradigui una llei 
existent. Això fa que, en realitat, la potestat normativa del municipi sigui molt limitada. 
 
Les competències sobre medi ambient en l’àmbit municipal es recullen en els articles 25 i 26 
de la Llei de Bases de Règim Local. L’article 25 fa una descripció de les tasques municipals 
concretes a realitzar i, a més, de manera genèrica, estableix la de la protecció del medi 
ambient. L’article 26 fa la mateixa atribució. També l’article 28 fa referència a què els 
municipis poden realitzar activitats complementàries de les altres administracions i, en 
particular, juntament amb altres, la protecció del medi ambient. De manera majoritària, 
només s’atribueixen als municipis les competències de simple gestió o execució de plans 
elaborats i aprovats per la comunitat autònoma. 
 
 
Ordenances Municipals en matèria de Medi Ambient 
 


• Ordenança sobre intervenció integral en les activitats i instal·lacions. 
• Ordenança sobre la qualitat sonora del medi ambient. 
• Ordenança sobre la protecció enfront de la contaminació de l’atmosfera 
• Ordenança sobre les aigües residuals. 
• Ordenança sobre la neteja i sobre els residus municipals. 
• Ordenança sobre la utilització de la via pública. 
• Ordenança sobre les zones naturals i els espais verds. 
• Ordenança sobre la tinença  i el control d’animals. 
• Ordenança sobre la protecció del medi ambient enfront de diferents fonts de 


contaminació. 
• Ordenança sobre la convivència ciutadana i la protecció de l’entorn urbà. 


 
Dins d’aquest conjunt de normativa cal considerar, també, el conjunt de Plans d’Emergència 
del que es disposa. 
 


• Pla d’emergència del mercat dels dissabtes 
• Pla Bàsic d’emergència de Vilafranca del Penedès 
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2.1.1.2. Elements significatius 
 
Tal com es desprèn dels esquemes anteriors, l’Ajuntament de Vilafranca disposa la secció 
dedicada a temes ambientals, dins de l’Àrea de Benestar Social, en la Regidoria de Salut, 
Medi Ambient i Consum. Des d’aquesta secció es porten els temes relacionats amb els 
residus, la contaminació atmosfèrica i acústica, l’educació  i la sensibilització ambiental. 
 
Ara bé, és conegut que en la temàtica ambiental (en alguns casos, la problemàtica), no 
només hi intervenen aquests aspectes sinó que n’hi ha altres que també hi incideixen: la 
implantació d’activitats sobre el territori, la planificació urbanística, el turisme, els impostos, 
les tasques de policia, el consum d’energia... Per tant, aquell departament de l’Ajuntament 
que tingui les competències de medi ambient, bé sigui com una regidoria independent o 
integrat en una altra regidoria, haurà de contemplar tots aquests temes per tal d’aconseguir 
una coordinació adequada i una plena integració de l’aspecte mediambiental en tots els 
àmbits de la seva actuació. Tal com es recomana per part d’alguns estudiosos, la política 
ambiental hauria d’esdevenir un fil ideològic que travessés totes les àrees d’actuació del 
municipi. 
 
Cal ressaltar l’aprovació del Consell Municipal de Medi Ambient de Vilafranca que 
reflecteix la voluntat per part dels grups polítics municipals de donar a la gestió ambiental 
municipal la importància que es mereix i la d’implicar-hi tots els sectors socials i econòmics. 
 
També és important el fet que Vifranca del Penedès formi part de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputaició de Barcelona, ja que és un espai 
on es poden sumar recursos i esforços dels municipis per aconseguir objectius comuns de 
sostenibilitat i on els ajuntaments hi troben un marc de debat i d’intercanvi. 
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2.2.2. RESIDUS. BALANÇ DE MATÈRIA 
 
 


 
Introducció a la problemàtica dels residus municipals 


 
 
 


El ritme actual de les activitats humanes i el ràpid i constant creixement demogràfic han 
fet augmentar any rera any, i de forma important, el volum i la quantitat  d’escombraries 
que es generen als pobles i ciutats. Cada vegada apareixen materials més sofisticats i 
menys degradables  que s’acumulen en abocadors creant problemes com l’ocupació de 
l’espai, problemes de contaminació i malbaratament de recursos naturals.  
 
Fins ara els sistemes de tractament dels residus s’han vist com a ineficaços i poc o gens 
respectuosos amb el medi ambient, i és per això que s’ha aprovat últimament nova 
reglamentació, s’han establert nous sistemes de recollida i s’han creat noves 
instal·lacions de gestió i valorització de residus per poder reduir cada cop més la 
necessitat d’ús d’abocadors i d’incineradores. 
 
És tot un repte per les administracions i poders públics fer front a una bona gestió dels 
residus i cal actuar de manera coordinada i amb un compromís ferm de destinar-hi 
recursos i esforços per garantir, en definitiva, una millor qualitat de vida dels ciutadans. 
 
També és imprescindible per fer front a la situació actual dels residus i portar endavant 
una gestió municipal sostenible, que els ciutadans estiguin informats i siguin conscients 
de la seva part de responsabilitat en el tema i, per tant, que participin en la recollida 
selectiva i en la minimització dels residus amb un consum més responsable i adquirint 
hàbits més respectuosos amb el medi ambient. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
COM DEFINIM EL CONCEPTE DE RESIDU? 


 
La definició del terme residu, establert en la Directiva 75/442/CEE de 15 de 
juliol  és  la següent “Qualsevol substància, objecte o matèria de la qual el seu 
posseïdor s'en desprèn o tingui la intenció o l'obligació de desprendre’s” 
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Marc legal 
 
 
La gestió de residus municipals és regulada a nivell nacional i autonòmica seguint les 
disposicions de la Unió Europea. 
 
L’estratègia comunitària és definida en la Directiva 91/156/CE de 18 de març i subratlla la 
necessitat que els circuits de producció s’impliquin en el problema i internalitzin els costos 
ambientals, és a dir, que bàsicament s’adreça a les empreses com a principals “productors 
de residus” però cada vegada més s’implica també d’altres productors: consumidors, 
transportistes, etc... 
 
La normativa nacional a nivell espanyol sobre residus municipals, és l’establerta pel decret 
Legislatiu 1163/1986 de 13 de juny, modificada de decrets anteriors i adequada a la 
Directiva 75/442/CEE. 
 
La recent Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i residus d’envasos, LERE, dins l’àmbit de 
legislació estatal de caràcter bàsic, té com a objectius els de la Directriu 94/62/CE, és a dir, 
la prevenció o minimització, segons la Llei catalana 6/93, i la reducció de l’impacte sobre el 
medi dels envasos durant tot el seu cicle de vida. Bàsicament les accions que regula la 
LERE són la gestió de la recollida selectiva, la valorització i, en particular, el reciclatge. 
 
La normativa catalana sobre la gestió de residus municipals, està basada en la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus. Aquesta llei defineix les actuacions en la gestió de 
tots els residus (industrials, municipals, sanitaris, especials, inerts i banals), inclosos en el 
seu àmbit d’aplicació. Així mateix, delimita les competències dels diferents actuants a 
Catalunya. La regulació determina clarament que la gestió dels residus municipals és una 
competència pròpia dels ajuntaments i estableix la necessitat de dur a terme la recollida 
selectiva, obligatòria per als municipis de més de cinc mil habitants. 
 
Així doncs, d’acord amb la Llei 6/93, els municipis tenen assignades les següents 
competències1: 
 


a) Prestació dels serveis de recollida, transport, valorització i disposició del rebuig, 
independentment o associadament. 


 
b) A les poblacions de més de 5.000 habitants, la recollida selectiva obligatòria  pel 


que fa a residus orgànics i la voluntària pel que fa al vidre, paper i cartró, plàstics, 
piles, metalls i d’altres materials. 


 
c)  La prestació del servei de deixalleria en els municipis de més de 5.000 habitants. 


 
 d)  La regeneració dels espais degradats per abocaments incontrolats de residus. 
 


e) La participació en l’elaboració i la gestió del programa de residus de la Generalitat. 
 


f) L’atorgament de llicència d’activitat tant per les instal·lacions que originen residus 
com per les de gestió i tractament d’aquests residus. Així com també, la inspecció 
i control de les obligacions derivades de la legislació de residus amb relació amb 
la seva intervenció en les activitats classificades. 


                                            
1 Informació extreta del llibre “Duel per un municipi verd” citat en la bibliografia. 
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g) La fixació, per mitjà dels instruments de planejament urbanístic, de les reserves de 
sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions del servei de deixalleria. 


 
h)  La sanció de les infraccions Tipificades per Llei. 
  
i)   La gestió dels residus procedents de la construcció 


 
j) Promoció mitjançant ordenances municipals d’espais i instal·lacions que facilitin la 


recollida selectiva de residus i les operacions de gestió. 
 
 


2.2.2.1. Resum de la situació actual 
 
 
Residus municipals 
 
 
S’entén per residu municipal el residu procedent de les activitats domèstiques, de comerç o 
d’oficines o serveis, o que,  per la seva naturalesa o composició, és assimilable a un residu 
domèstic. Al mateix temps diferenciem tres tipus de residus municipals: els Residus 
Municipals Ordinaris (RMO), els voluminosos i els especials. 
 
Podem classificar els residus municipals, en funció a la seva gestió, en les següents 
categories: 
 
Matèria orgànica: residus orgànics propis de la llar o de mercats municipals, restaurants, 
hotels, grans superfícies, etc. També s’inclouen els residus de jardineria o poda. 
 
Paper i cartró: diaris, revistes, cartons, paper escrit, etc. 
 
Vidre: sobretot envasos d’un sol ús utilitzats a les ampolles de refrescos, conserves, menjar 
per a nens, vins i licors. 
 
Plàstics: sobretot envasos i embalatges (Polietilè, polipropilè, Policlorur de vinil, etc.) 
 
Metalls: llaunes de begudes, l’alumini dels brics i d’algunes bosses i petits objectes 
domèstics 
 
Tèxtil: inclou roba, draps, calçat, restes de tapisseria... 
 
Voluminosos: Inclou mobles, llums, matalassos, grans electrodomèstics,... 
 
Runes: els residus que es produeixen  en les petites obres domèstiques. No s’inclouen per 
tant els residus de la construcció, que tenen una regulació específica. 
 
Especials: Aquells residus que per la seva composició química o per les seves propietats 
físiques presenten unes característiques de perillositat pel medi ambient i per la salut de les 
persones que fa que s’hagi de plantejar una gestió especial. 
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Com es gestionen aquests residus a Vilafranca? 
 
 
“La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf ” 
 
La gestió dels residus municipals és un dels principals problemes amb el que es troben dia a 
dia la majoria dels ajuntaments. Cada dia es genera més quantitat de residus i si es vol fer 
una gestió correcta i sostenible cal, ara com ara, invertir partides econòmiques importants 
del pressupost municipal i recursos humans per la complexitat de la mateixa gestió que en sí 
comporta i els problemes ambientals que s’en deriven. 
 
És per aquest motiu que els municipis han optat per agrupar-se i unificar esforços per tal de 
millorar els serveis que ofereixen als ciutadans i fer front als elevats costos que suposen 
com és la recollida, el transport i el tractament dels residus municipals.  
 
La vila de Vilafranca pertany a la mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf, que és un 
organisme encarregat de prestar serveis com la recollida mancomunada d’escombraries, el 
servei de deixalleria i educació ambiental, entre d’altres. 
 
 
“El projecte Residu Mínim de CEPA” 
 
El Mes d’abril de 1995, el Ple de la Mancomunitat internuncial Penedès-Garraf va aprovar 
l’aplicació del projecte Residu Mínim a la vila de Vilafranca del Penedès, de manera que 
s’acollia a una iniciativa ja empresa per altres municipis com Molins de Rei, Torrelles de 
Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Aquest projecte va ser dissenyat pel Centre d’Ecologia i 
Projectes Alternatius (CEPA) i consisteix en un model de tractament i gestió de les deixalles 
domèstiques alternatiu al que es planteja des de la Generalitat de Catalunya en el programa 
de Gestió de Residus Municipals. Amb la implantació d’aquest projecte es pretén: 


 
• Evitar i reduir les deixalles innecessàries 
• Recuperar allò que es pot utilitzar amb una altra finalitat 
• Reciclar allò que es pot fer servir com a matèria primera (compostar matèria orgànica, 


reciclar el paper i el vidre...) 
 
Quantitativament, es marca el propòsit de recuperar el 75 % dels residus municipals que es 
generen en el conjunt dels 32 municipis mancomunats. 
 
Aquest projecte té tres fases, de les quals al mes de setembre de 1998 s’havien 
desenvolupat les dues primeres tot i que amb algunes mancances detectades. La primera 
fase ha estat la d’estudis i planificació i la segona la d'actuar sobre recollides com la del 
paper-cartró, vidre, voluminosos, etc... Actualment, s’estan construint les plantes que han de 
permetre el tractament correcte dels residus recollits de manera selectiva. Durant l’any 2000 
i de manera progressiva, s’implementarà el sistema de separació de la fracció orgànica i 
fracció inorgànica en tot el municipi. Això també significa que en cap cas es contempla la 
possibilitat de la incineració com a sortida a la problemàtica dels residus. 
 
Una altra tasca important que està duent a terme CEPA és tota la part d’educació o 
comunicació ambiental, per tal d’assolir el màxim nivell de participació ciutadana tant en la 
reducció dels residus com en la selecció. Fins ara s’han dut a terme nombroses campanyes 
amb la intenció d’informar i conscienciar als ciutadans sobre la problemàtica ambiental 
lligada a l’actual gestió de residus municipals. 
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Fins ara s’han fet xerrades, exposicions, tallers, visites a instal·lacions, cursos, edició de 
material didàctic, enquestes, i altres activitats adreçades a entitats, col·lectius, grups 
escolars i polítics i tècnics responsables de l’administració local.  
 
 
En el següent quadre es resumeixen els diferents tipus de residus que són recollits a la vila, 
així com també quina és  la seva destinació: 
 
Taula I: Recollida dels diferents tipus de residus a Vilafranca i el destí o tractament d’aquests.   


RESIDU RECOLLIDA DESTÍ 


Bossa d’escombraries FOCSA Planta de Transferència de 
Vilafranca2 


Vidre Daniel Rosas, SA Reciclatge 


Envasos AMBIENTALIA Reciclatge 


Paper i cartró AMBIENTALIA Reciclatge 


Piles Junta de Residus Planta de Tractament de la 
Junta de Residus 


Runa Constructor / Particular Abocador privat 


Mobles i electrodomèstics 
vells FOCSA Planta de Transferència 


Excrements de gossos URBASER Planta de Transferència 


Medicaments Fármacos Mundi Tria: Ajuda humanitària 
        Inertització 


Altres (especials, runa 
d’obres menors.) Particular Deixalleria3 


 
Fins ara els residus sòlids urbans, és a dir, la bossa d’escombraries, eren recollits i rebuts a 
la Planta de Compostatge i selecció situada al mateix municipi de Vilafranca. Aquí es feia 
una tria de la brossa i s’en feia compost a partir de la fracció orgànica. 
 
Actualment aquesta planta funciona com a planta de transferència per a dur els residus que 
no han anat a parar a les vies de recollida selectiva, per ser duts a l’abocador d’Hostalets de 
Pierola. És, però una situació transitòria ja que s’està preparant per a ser una planta de 
triatge del que serà la fracció inorgànica, un cop s’iniciï la recollida selectiva de matèria 
orgànica. 
 
 


                                            
2 Antiga Planta de Compostatge. Els residus que arriben aquí es porten, sense separació, a l’abocador d’Hostalets de Pierola. 
3 Els residus que entren a la Deixalleria són recollits periòdicament per empreses particulars que fan la valorització dels residus 
corresponent. Exceptuant aquelles que per la seva perillositat (fluorescents, piles, dissolvents...) són recollits per la Junta de 
Residus i traslladats a les Plantes de Tractament. 
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Producció de residus municipals a Vilafranca del Penedès 
 
 
A Vilafranca del Penedès, l’any 1998, es van generar, en total, més de 14 mil tones de 
residus, és a dir, que cada vilafranquí va produir aproximadament 1,32 kg diaris 
d’escombraries. 
 
Si comparem aquestes dades amb les de la resta de la comarca i del principat obtenim la 
següent taula: 
 


Generació de residus per habitant i dia 
 Tones/any Kg/hab/dia 
Vilafranca del Penedès 14.000 1,32 
ALT PENEDÈS 35.000 1,36 
CATALUNYA 2.792.542 1,26 


  
 
La generació de residus per habitant a Vilafranca ha anat creixent en els darrers anys, com 
a la resta de la comarca, de tal manera que l’any 1998 es va generar un 12 % més de 
brossa que l’any 1995. L’evolució al llarg de l’any ens mostra que a mesura que aquest 
avança, augmenta la producció de residus, destacant tres augments puntuals en els mesos 
d'octubre, desembre i maig o setembre. 
 
D’aquestes 14 mil tones, més del 85% corresponen a Residus Sòlids Urbans o rebuig, és a 
dir, aquells residus que van directament a l’abocador i per tant, que no són recuperats. 
 
 
Pel que fa a la seva composició, dins les bosses d’escombraries s’hi troba una mica de tot, 
amb quatre components majoritaris en quant al pes: matèria orgànica (més del 50 %), paper 
i cartró (prop del 14 %), plàstics i vidre (al voltant del 8  i el 5 %, respectivament). 
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Composició de la bossa d’escombraries a la vila de Vilafranca del Penedès 
 
 
Percentatge en pes 


 


 
 
Percentatge en volum 
 


 
Aquesta fracció, el rebuig, ara com ara es porta a la planta de transferència de Vilafranca del 
Penedès des d’on es transporta cap a l’abocador d'Hostalets de Pierola. 
Fins a finals de l’any 1998 aquesta planta ha actuat com a planta de tractament de residus 
municipals, on es feia una tria del material que entrava i de la fracció orgànica s’en feia 
compost. L’any 1998 hi entraren en aquesta planta 12.659 tones de residus. 
 


Matèria orgànica
59%


Vidre
5%


Tèxtil
2%


Metalls
2%Minerals


2%


Plàstics
8%


Paper i Cartró
13%


Bolquers
3%


Fustes
1% Tetrabrik


1% Altres
4%


Tèxtil
3,1%


Fustes
0,5%


Altres
2,0%


Especials
0,4%


mixtes
6,1%


Minerals
0,3%


Metalls
3,0%


Vidre
2,3%


Matèria orgànica
19,6%


Paper i Cartró
24,7%


Plàstics
37,9%







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Residus 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 74 


També s’ha de dir que en els últims anys han augmentat els percentatges de la recollida 
selectiva sobretot de paper-cartró i vidre i s’han ampliat els tipus de recollida tot i que cal 
seguir invertint esforços i recursos per assolir els objectius proposats pel municipi. 
 
La recollida selectiva en contenidors de vorera es complementa amb la Deixalleria municipal 
i amb la recollida de piles i medicaments als comerços i farmàcies, i la recollida porta a porta 
de voluminosos. 
 
La recollida de voluminosos es fa els dimecres i s’ha de concertar prèviament el servei 
trucant a l’ajuntament. 
 
La recollida de piles es fa amb contenidors petits a comerços, escoles i edificis municipals i 
és gestionada a través de la Junta de Residus. 
 


Taula II: Dotació de contenidors de recollida selectiva i quantitats recollides 
Fracció Nombre de contenidors Nº hab/conten. Quantitat (tones) 
Vidre 77 392 336.8 
Paper i cartró 70 431 331.7 
Llaunes 82 368 14.7 


 
 
La Deixalleria de Vilafranca és un servei gratuït pels particulars i s’hi pot dur: voluminosos, 
restes vegetals, runa, fustes, Vidre, Paper i cartró, ferralla, plàstics, roba, piles, 
electrodomèstics, olis, aerosols, pneumàtics, bateries, pintures, cables elèctrics, radiografies 
i fluorescents, entre d’altres. 
 
Actualment rep unes 7.000 visites anuals, entre particulars, comerços, petits tallers i altres. 
Això representa prop de 600 persones al més de les quals més del 85% correspon als 
vilafranquins. 
 
El seu horari d’atenció al públic és de 9:00 a 13:00h i de 16:00 a 19:00h de dilluns a 
divendres i de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h els dissabtes. 
 
Per fer-se’n una idea de l’evolució de la recollida selectiva al municipi de Vilafranca s’han 
comparat les dades des de l’any 1995 fins l’any 1999: 
 


Taula III: Evolució de la recollida selectiva a Vilafranca (t/a) 
 1995 1996 1997 1998 1999 


PAPER I CARTRÓ   232 293  
VIDRE   266 307  
LLAUNES   15 15  
VOLUMINOSOS 171  178   
DEIXALLERIA4  275,35 637,9 741.5 1.015  


          
 
 


                                            
4 Les dades referents a la deixalleria s’han calculat sobre els materials amb un pes més significatiu a l’hora de fer els càlculs 
fins a 18 materials diferents). La MPG disposa d’una adreça de correu electrònic on informa del servei de deixalleria entre 
d’altres. Aquesta adreça és: http://www.mancopg.org  
5 Dades referents als mesos de maig fins desembre d’aquest any. 
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Pel que fa a la neteja dels carrers de la vila, el servei està a càrrec de Urbaser. 
Anteriorment la valoració per part dels vilafranquins sobre la neteja viària no era massa 
favorable, degut a que el servei presentava algunes mancances. 
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Gestió actual dels residus municipals a Vilafranca del Penedès 
 


 
 
 
 
 
 
Persisteixen els abocadors incontrolats! 
 
Un altre problema derivat dels residus i directament relacionat amb la manca de 
sensibilització i informació de la gent és l’abandonament de deixalles d’una manera 
incontrolada per tot arreu, la qual cosa implica: impacte paisatgístic, males olors, incendis 
espontanis, contaminació de l’aigua i una pèrdua energètica. 
 
A Vilafranca en trobem algun d’aquests punts negres al camí de la Bleda (Cal Diable), a Les 
Bassetes i a la zona de connexió dels col·lectors de Pacs i sant Julià (detectats l’estiu del 
99). En aquest cas s’han de promoure campanyes d’informació sobre la Deixalleria de forma 
continuada i incidint sobre aquests punts negres amb rètols on hi consti l’adreça i el telèfon 
al mateix temps que mesures sancionadores sobre aquelles persones que  contribueixen a 
que hi hagi aquests abocadors incontrolats. 
 
 


Abocador
87%


Reciclatge
13%







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Residus 
 
 


 
 


        DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 77 


Els residus industrials 
 
 
Segons es defineix en la Llei 6/1983 de residus industrials, confirmada en el Decret 
Legislatiu 2/1991, un residu industrial és “qualsevol material sòlid, pastós o líquid resultant 
d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor 
o el posseïdor del qual destina a l’abandonament”. 
 
A nivell autonòmic està regulat pel Decret 142/1984 sobre el desenvolupament parcial de la 
Llei 6/1983, sobre residus industrials i l’ORDRE sobre la classificació de residus industrials 
(DOGC. Núm.495) 
 
Vilafranca té un teixit industrial basat en l’agroindústria, més concretament, en la indústria 
vitivinícola. Per tant, els problemes ambientals d’origen industrial provenen més de la 
generació d’aigües residuals que no pas de la producció de residus sòlids o l’emissió de 
contaminants atmosfèrics. L’any 1997 hi havien 32 empreses declarades com a productores 
de residus que representaven un 12 % de les empreses declarades de l’Alt Penedès. Sent, 
doncs, Vilafranca el municipi de la comarca més industrialitzat, la seva contribució a la 
producció de residus industrials comarcals és més baixa que altres municipis menys 
industrialitzats. 
 


Taula IV: Comparació de la generació de residus industrials a la comarca i a la vila 
ANY 1998 Nº Empreses Especials No especials Inerts TOTAL 
Alt Penedès 263 7.347 76.893 32.872 117.112 
Vilafranca 32 731 6.661 413 7.805 
% 12,17 9,95 8,66 1,25 6,66 


Font: “Revisió ambiental de Vilafranca del Penedès” 
 
 
Per contra, no existeix un control massa rigorós per part de l’ajuntament de Vilafranca de la 
gestió i declaració de residus de les indústries del municipi. Això representa una manca en el 
seguiment i control de les possibles incidències i irregularitats que es puguin produir en 
algun moment pel que fa als residus industrials. Manca d’un cens actualitzat amb els fulls de 
seguiment corresponents a la declaració de residus de totes les empreses. 
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2.2.2.2. Elements significatius 
 
L’augment continuat en la generació de residus és un problema patit per tots els nuclis 
urbans. Això obliga a què es construeixin més instal·lacions de tractament o que s’hagin 
d’ampliar les existents, amb el conseqüent impacte sobre l’economia6 i els ecosistemes 
locals. L’alternativa vindria donada per l’aplicació de tècniques de minimització de residus 
per part dels productors, fet que implica la seva motivació i, per tant, el desenvolupament de 
programes d’informació i/o sensibilització ambiental. En aquest sentit, sembla que també 
caldria donar tocs d’atenció al tipus de consum actual, el qual, molts cops, és responsable 
de la generació d’aquests residus. 
 
Les experiències en diferents ciutats, mostren que a través de la via de la motivació es 
poden aconseguir certs canvis en la manera de fer dels ciutadans. Aquesta via va molts 
cops paral·lela a la que utilitza l’administració que és la de la imposició a través de normes. 
Una d’aquestes normes és la Llei d‘envasos i residus d’envasos que farà que els productors 
i distribuïdors de productes envasats hagin de pagar una quantitat destinada a possibilitar el 
reciclatge dels envasos que es posen en circulació.  
 
La gestió municipal 
 
El fet de fer front a la gestió dels residus municipals d’una manera mancomunada amb altres 
municipis de la zona, beneficia i facilita, sens dubte, aquesta tasca que no és gens fàcil i 
costosa per l’administració local. És una manera d’optimitzar recursos. Vilafranca del 
Penedès pertany a la Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf. Això suposa que la 
recollida d’escombraries i l’ús d’instal·lacions pel tractament dels residus es fa de forma 
coordinada amb altres poblacions repartint els costos i alleugerint als ajuntaments d’una 
càrrega a la que sols potser no podrien fer front.  
 
Ja des de l’any 1985 amb l’entrada en funcionament de la Planta de Recuperació de 
Residus de Vilafranca del Penedès es va iniciar en aquesta vila la recuperació d’alguns 
materials de les deixalles domèstiques i el compostatge de la matèria orgànica. 
 
Malgrat aquesta planta ja no pugui funcionar com a tal ja està en marxa des del 1995 un nou 
projecte per la gestió dels residus municipals a Vilafranca del Penedès, basat en la 
minimització, la recuperació i el reciclatge de les deixalles. Aquest Projecte rep el nom de 
Residu Mínim.  
 
Actualment s’està en la tercera fase del projecte. Un cop consolidades les recollides 
selectives de paper, vidre, llaunes i l’entrada en funcionament de la deixalleria ara toca la 
separació de la fracció orgànica de les escombraries per fer-ne compost.  A aquest efecte 
estan previstes dues plantes de compostatge en la zona i una planta de triatge i valorització 
de la fracció inorgànica (actual planta de transferència de Vilafranca).  
 
Una de les diferències del projecte Residu Mínim respecte als demés models de gestió de 
residus municipals és que el contenidor de rebuig és el contenidor dipositari també  dels 
materials inorgànics (plàstics, metalls i brics). Aquestes fraccions seran posteriorment 
triades a la planta de triatge del Consorci per al tractament de RSU del Penedès – Garraf. 


                                            
6 “Dins l’estratègia sobre residus de la Comunitat europea es consideren com a bàsics els instruments econòmics i fiscals com 
ara taxes i impostos.”  Duel per un municipi verd. 
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Tot i així, l’ajuntament de Vilafranca del Penedès ha decidit iniciar també la recollida 
d’envasos a partir dels contenidors grocs que fins ara només recollien llaunes, per tal 
d’avançar la recollida d’aquesta fracció. 
 
Vilafranca a punt per la recollida selectiva de matèria orgànica  
 
La recollida de la matèria orgànica a Vilafranca està previst que s’iniciï al llarg del primer 
semestre de l’any 2000, un cop acabada la futura planta de compostatge de Sant Pere de 
Ribes actualment en fase de construcció7.  Primer es farà una important campanya 
educativa a tota la població per tal que n’estiguin assabentats  de quan, on i com es farà 
aquesta recollida. Cal informar sobre quins residus es consideren com a matèria orgànica, 
quina serà la freqüència de recollida i quins beneficis comporta pel medi ambient el fet de 
separar aquesta fracció de la resta de residus, per tant que la gent es conscienciï i participi 
de la recollida. 
 
Està previst iniciar la recollida per barris, amb blocs d’uns 3.000-4.000 habitants. Encara 
s’han de definir les freqüències de recollida per tal d’evitar males olors dels contenidors al 
carrer, sobretot a l’estiu,  així com també s’ha de concretar quin tipus de bossa es pretén 
que facin servir els ciutadans que participin de la recollida. 
 
Per una banda les bosses més adients per la recollida de la fracció orgànica són difícils de 
trobar a les botigues o en els establiments habituals de compra i per tant també acostumen  
a ser més cares del que seria convenient. Una altra opció és utilitzar bosses d’escombraries 
de plàstic que posteriorment serien separades a l'entrar a la planta de compostatge abans 
d'iniciar-ne el procés. 
 
L’empresa que es farà càrrec d’aquesta recollida serà FOCSA que també recull els RSU en 
massa i de moment ho farà amb dos sistemes separats; per una banda recollida de matèria 
orgànica i per altra la fracció inorgànica. 
 
 
Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes: 
 
Actualment en fase de construcció i es preveu que entri en funcionament a partir del 
1/04/200. És una instal·lació tancada que ha d’obtenir un compost de qualitat a partir de la 
fracció orgànica domèstica seleccionada en origen i barrejada amb fracció vegetal procedent 
de jardineria domèstica i urbana i restes de l’esporga. 
Totes les fases del procés de tractament de la matèria orgànica –descàrrega, 
emmagatzematge i pretractament, descomposició, així com la maduració i refí de la fracció 
orgànica ja estabilitzada i convertida en compost- es duran a terme en naus tancades i amb 
les seves corresponents instal·lacions d’extracció i depuració de l’aire, amb la qual cosa es 
podrà garantir que la planta de compostatge tindrà un impacte nul en el seu entorn. 
 
Planta de selecció de la fracció inorgànica procedent de la recollida selectiva dels residus 
sòlids urbans: 
 
S’està reconvertint l’actual planta de transferència de Vilafranca del Penedès en una planta 
de selecció que tractarà la fracció inorgànica procedent de la recollida selectiva. 
 


                                            
7 En aquesta planta de compostatge se Sant Pere de Ribes es realitzaran totes les fases de tractament de la 
fracció orgànica provinent de la recollida selectiva dels residus sòlids urbans de Vilafranca del Penedès. 
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Actualment la instal·lació està acabada en un 99% i ja s’hi estan fent proves de selecció 
d’envasos. Està previst que entri en funcionament a partir del 1/02/2000. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
La instal·lació de selecció tindrà la suficient flexibilitat com per a poder recuperar-se els 
materials que en cada moment siguin adequats (paper i cartró, polietilè rígid, plàstic en film, 
P.E.T., tetrabrics, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, etc.) 
 
Tot i així un dels principals problemes que haurà de fer front  la planta, és a tota aquella 
fracció de materials que no són acceptats dins el procés de selecció, perquè són d’una altra 
naturalesa diferent de la resta de materials que accepta la instal·lació. Aquesta fracció que 
configura el rebuig, si sobrepassa del 30 % suposa una sanció a la planta per part de la 
Junta de Residus. 
 
La instal·lació de selecció i recuperació operarà a partir dels materials procedents de la 
recollida selectiva de residus sòlids urbans en funció de l’aplicació a Catalunya de la Llei 
d’envasos i embalatges i del projecte Residu Mínim. 
 
 
 
Taxa per la recollida i tractament de Residus Municipals 
 
Els ciutadans de Vilafranca paguen la gestió dels residus municipals a través de la Taxa 
d’escombraries. Aquesta és una forma que permet que el ciutadà conegui el cost econòmic 
que ha de suportar el municipi, fet que pot afavorir les accions que tendeixin a la 
minimització. 
 
No hi  ha cap model per definir els criteris alhora d’implantar una taxa per la recollida i 
tractament de residus. Sí que la llei contempla l’establiment d’aquesta taxa que es regeix 
pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988, però la dificultat es presenta a l’hora d’establir els 
criteris per aplicar les tarifes. 
 
 
 


Imatges de la planta de selecció de la fracció 
inorgànica de la mancomuitat Penedès-Garreaf 
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Hi ha una sèrie de criteris que caldria incloure en l'ordenança municipal que regula aquesta 
taxa: 
 
• Bonificacions: que poden arribar al 25%, per tal d’incentivar la participació en la recollida 


selectiva dels residus municipals. Aquestes bonificacions a nivell de particulars, 
comerços i petites i mitjanes empreses es poden establir a partir del nº de visites a la 
deixalleria, que es podrien registrar a partir de fulls de seguiment o albarans d’entrada de 
materials a aquesta instal·lació per part dels usuaris. 


 
• Establir un bon nombre de categories o grups a partir del tipus d’activitat i en funció del 


tipus de residu que més pot generar. 
 
• Dins de cada categoria fer subgrups en funció a la superfície. 
 
 
La taxa en certa manera hauria de reflectir una càrrega més gran sobre qui més residus 
genera (no és el mateix un habitatge on hi viu un matrimoni que una família de tres o quatre 
fills) tenint també en compte aspectes socials com el poder adquisitiu de les persones.  
 
 
 
“En termes ètics, per promoure canvis conducturals a la nostra societat l’única política fiscal 
vàlida és aquella que es fonamenta sobre el sistema de bonificacions i involucra totes 
aquelles empreses o particulars que vulguin participar-hi (intentant crear al màxim benefici 
col·lectiu sense malmetre el futur)”.   
         “Duel per un municipi verd” 
             Fundació terra 
 
 
 
A Vilafranca aquesta taxa carrega de manera important sobre les indústries ja que la 
recollida de residus municipals arriba fins als polígons industrials. No obstant hi ha una altra 
gestió dels residus industrials a part d’aquells que es puguin assimilar als municipals, a 
càrrec també de les industries que fa que hagin de fer front a un cost important en concepte 
de residus. Aquesta situació provoca que dins de la recollida de residus municipals s’hi 
barregin residus industrials que en dificulta el posterior tractament en plantes com la futura 
planta de selecció de la fracció inorgànica procedent de la recollida selectiva dels residus 
sòlids urbans. 
 
És més convenient fer un bon seguiment de la gestió dels residus industrials i ajustar les 
quotes al tipus de residus assimilables als urbans que puguin generar aquestes empreses 
(material d’oficina, de bars o restaurants, etc...) 
 
Una bona fórmula per fer front a la gestió d’aquesta taxa és la de donar participació a les 
associacions de veïns,  representants dels botiguers i comerciants, i empresaris, per tal 
d'informar, recollir-ne la seva opinió i discutir-ne la fórmula més justa per a tothom (tot i que 
mai tothom estarà d’acord, faci com es faci). 
 
La taxa ha de tenir com a objectiu no només cobrir els costos del servei, si no que  ha de 
tenir un fort component educatiu que promogui canvi d’actituds en els ciutadans. 
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Els comerciants i botiguers han d’entendre que estan donant sortida als seus residus per via 
municipal tot i que ho haurien de fer-ho per una altra via, a través de gestors autoritzats i 
assumint ells el cost d’aquesta recollida. El fet que l’ajuntament s’en faci càrrec no vol dir 
que deixin d’assumir-ne el seu cost. 
 
Quan també s’inclou amb la taxa de residus el servei de neteja viària, cal diferenciar bé 
cadascun dels conceptes per tal d’evitar possibles confusions entre els ciutadans/es. 
 
 
La recollida de Paper i cartró, vidre i envasos. 
 
El paper-cartró, el vidre i les llaunes són recollits en àrees d’aportació (contenidors al carrer). 
Aquests contenidors en la via pública han d’estar molt a prop de l’usuari, per facilitar al 
màxim la col·laboració del ciutadà en la recollida. Un recorregut inferior a 50 metres per 
accedir als contenidors és un bon indicador. Tant pel rebuig o inorgànic i per la matèria 
orgànica podem considerar com a òptim 1 contenidor per cada 100 habitants. 
 
Pel paper i cartró, vidre i llaunes el ràtio recomanat és de 500 habitants per contenidor. 
 
A Vilafranca del Penedès la dotació d’aquests contenidors és insuficient en alguns punts. El 
centre de la vila està força mancat de contenidors per la recollida selectiva degut bàsicament 
a la falta d’espai. Caldria fer un estudi complert de les necessitats reals de cada zona de la 
vila pel que fa al nº de contenidors a partir de les freqüències de saturació i dels ratios 
recomanats. 
 
La saturació dels contenidors de paper i cartró i 
l’acumulació de piles de cartró al seu voltant és 
degut sobretot als comerços que utilitzen la via de 
sortida dels residus domèstics pels residus que 
genera la seva activitat econòmica. Una solució a 
aquesta situació és desenvolupar la recollida 
porta a porta del paper–cartró a comerços, 
oficines i serveis i fins i tot a en les porteries dels 
edificis. A Vilafranca es recullen els cartrons un 
cop que  ja han estat apilats al voltant dels 
contenidors en el carrer. 


 
El cost actual de la recollida de paper-cartró és 
de 10 pessetes el Kg. L’empresa gestora 
H.Fernàndez en paga 6 pts mentre que els ajuntaments es fan càrrec de les 4 pessetes  
restants. 
 
Les recollides porta a porta suposen un increment dels costos de recollida dels residus tot i 
que en el cas del paper i cartró pot crear un possible fons ocupacional al voltant d’aquest 
producte valoritzable. Sembla, però que ja s’han dut a terme alguna iniciativa semblant  a la 
vila, i fins al moment no han donat resultats massa positius. 
 
L’ajuntament de Vilafranca del Penedès ha decidit iniciar també la recollida d’envasos a 
partir dels contenidors grocs ja existents i que fins ara només recollien llaunes, per tal 
d’avançar la recollida d’aquesta fracció.  
 


Catró acumulat al voltant dels contenidors, al 
carrer (Rambla Sant Francesc) 
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La Deixalleria  
 
L’augment del nombre d’usuaris que visiten la deixalleria de Vilafranca al llarg d’aquests 
anys és un bon indicador també del grau de participació dels ciutadans del municipi en la 
recollida selectiva. El  resultat del treball realitzat  en les campanyes de conscienciació i 
comunicació ambiental en la població es pot mesurar a partir d’aquestes dades. 
 
La ubicació actual de la deixalleria de Vilafranca del Penedès fa que quedi força allunyada 
del nucli urbà i per tant que els desplaçaments s’hagin de fer amb vehicle privat quasi de 
forma obligada. Això pot dificultar o pot fer disminuir el grau de participació en comparació 
amb altres deixalleries. Davant d’aquest fet s’hauria d’apropar el servei als ciutadans 
mitjançant minideixalleries dins del nucli urbà o deixalleries mòbils8 en punts freqüentats per 
la gent (mercats, grans superfícies, ... ). 
 
La conscienciació dels Vilafranquins i de la població en general de la comarca sobre l’ús de 
les deixalleries ha de suposar també acabar amb la presència d’abocadors incontrolats 
com els que encara avui ens poden trobar.  S’ha de sancionar i al mateix temps informar als 
responsables d’aquests abocaments que hi ha una opció més respectuosa i més econòmica 
de dependre's d’allò que ens fa nosa. 
 
Cal esmentar també que a Vilafranca del Penedès encara s’hi pot trobar la figura del 
“drapaire”  que temps enrera han fet, i encara fan, una tasca important en la recuperació i 
valorització de materials que formen part dels residus. En els últims anys la figura del 
drapaire està desapareixent dels pobles i ciutats degut a les fortes presions que reben de les 
administracions pel compliment de tota una sèrie de requisits als que no poden fer front 
sobretot econòmicament. 
 
 
Neteja viària 
 


Fins enguany, la neteja viària de Vilafranca del Penedès ha 
presentat certes mancances i ha estat poc efectiva, motiu pel qual 
amb l’entrada al 2000 s’ha fet una ampliació de servei amb 
l’empresa Urbaser s.a. amb l’objectiu de millorar-ne el servei. El 
resultat ara com ara sembla que és favorable. 
 
Un aspecte que millora i complementa la neteja dels carrers a 
Vilafranca és la presència de contenidors per a excrements de 
gossos al carrer i que necessita d’un grau important de 
conscienciació de les persones responsables d’aquests animals. 
 


 
 
 


 
 
 
 
                                            
8 La mancomunitat Penedès Garraf ofereix als municipis que en formen part, la possibilitat de disposar durant 
uns dies d’una deixalleria mòbil tot i que de manera puntual ja que hi participen un gran nombre de municipis. 


Contenidor per excrments 
d’animal, al carrer. 
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Educar als vilafranquins 
 
En el camp de la sensibilització ciutadana, a Vilafranca no es parteix de zero. Paral·lelament 
al projecte Residu Mínim s’ha anat desenvolupant també el Programa d’educació ambiental, 
concretant-se amb un seguit d’activitats adreçades a tota la població. Les dades recollides 
en diferents enquestes realitzades a la població indiquen, en uns casos més que en altres, 
que hi ha un bon nombre de persones que estan disposades a participar en aquelles parts 
del procés que els afecten i que han de contribuir a una reducció dels residus i a un millor 
tractament dels que es generen.  Aquesta declaració d’intencions per part del ciutadà es veu 
confirmada per dos fets: l’acceptable utilització dels contenidors per a la recollida selectiva i 
les visites continuades a la deixalleria. Aquesta situació favorable, però, s’ha de continuar 
mantenint per tal d’aconseguir els objectius marcats pel Residu Mínim. El desenvolupament 
d’aquest projecte ha d’acabar de perfeccionar la gestió dels residus al municipi.  
 
 
Els residus industrials 
 
Els residus generats per empreses industrials són responsabilitat de la pròpia empresa, de 
forma que els ajuntaments no intervenen directament en la seva gestió. No obstant, una 
mala gestió d’aquests residus pot afectar el servei de recollida de residus municipals, a la 
neteja dels carrers i altres operacions de neteja per abocaments incontrolats, per tant és 
important que l’administració municipal intervingui i controli que les empreses disposin de 
solucions adequades pels seus residus. 
 
L’ajuntament, no té contractat  un servei de recollida de residus industrials en els polígons, 
però si es retiren residus de tipus domèstics procedents de menjadors, neteges d’oficines i 
d’altres assimilables a urbans. Aquest servei es presta dins del servei de recollida de residus 
municipals. 
 
Les obligacions de les empreses productores o posseïdores d’un residu, tal i com s’estableix 
a la Llei 6/93 reguladora dels residus, són: 
 
• Donar-se d’Alta en l’Inventari Permanent de Productors de Residus de Catalunya, 


obtenint un codi de productor. 
 
• Classificació i gestió òptima d’acord amb el Catàleg de residus de Catalunya. En el cas 


que es desconeguin les característiques del residu,  
• Destinar els residus industrials generats a gestors autoritzats per la Junta de Residus, 


inscrits en el registre general de gestors de residus de Catalunya, siguin plantes de 
valorització o de tractament/disposició de rebuig. S’ha de contractar amb aquestes 
formalitzant la Fitxa d’Acceptació. 


 
• El transport dels residus també ha de realitzar-se per un transportista autoritzat per la 


Junta de Residus, formalitzant els fulls de seguiment. 
 
• Complimentar la documentació requerida: Fitxes d’acceptació i fulls de seguiment. 
 
• Realitzar la Declaració anual de Residus a la Junta de Residus, especificant la quantitat 


generada i la seva gestió, diferenciant els que es recuperen en la pròpia planta, dels que 
es gestionen externament i dels que es destinen a plantes de tractament o disposició del 
rebuig. 
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La Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya és 
l’Administració competent en realitzar les inspeccions a les activitats productores de residus i 
del control de la gestió adequada dels mateixos. 
 
No obstant, l’Administració Municipal és o hauria de ser coneixedora dels residus industrials, 
ja que reben una còpia de la documentació de la Junta de Residus. 
 
En l’actualitat, l’Ajuntament de Vilafranca no disposa d’aquesta informació de forma 
complerta.  
 
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
 
El més d’abril del 1999 va entrar en vigor la nova Llei 3/1998 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració Ambiental substituint l’antic reglament aportant una tramitació més 
senzilla i més ràpida, amb terminis màxims fixats de 1, 4 o 6 mesos.  
 
Això obliga a una reorganització de l’administració ambiental que es concreta en la creació 
de l’anomenada Oficina de Gestió Ambiental Unificada i la coordinació mediambiental de la 
Generalitat amb la dels ens locals per facilitar i simplificar el sistema en aquelles activitats 
que presentin impactes potencials moderats sobre el medi. 
 
L’ajuntament per tant té un paper important en el control dels possibles impactes sobre el 
medi ambient que puguin ocasionar les activitats industrials i empresarials de la vila.  
 
L’administració ha de fer també un esforç per incrementar i posar a disposició del públic 
informació suficient sobre la qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient; 
els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i el màxim d’assessorament 
possible per a una gestió respectuosa i correcta des d'un punt de vista mediambiental. 
 
En el cas dels residus de la construcció el Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, dóna una eina per tal que els ajuntaments 
controlin la gestió d’uns residus que, en l’actualitat també experimenten un considerable 
increment. Aquesta norma s’està aplicant a Vilafranca des de l’estiu d’aquest any. 
 
La runa és portada a l’abocador controlat de Moja. 
 
Els residus sanitaris 
 
 
El Decret 300/1992, de 24 de novembre, d’ordenació 
de la gestió dels residus sanitaris i el Decret 71/1994 de 
22 de febrer sobre els procediments de gestió de 
residus sanitaris constitueixen el marc legal que 
regulen i fixen els criteris a seguir en els processos de 
manipulació, classificació, transport, tractament i 
disposició del rebuig dels residus sanitaris. 
 
Aquests decrets sistematitzen la pràctica intracentre i la 
gestió extracentre en concordança tant amb l’ordenació 
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general de la gestió de residus a Catalunya encomanada a la Junta de Residus, organisme 
adscrit al Departament de Medi Ambient, com amb les competències del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social. 
Els residus sanitaris es classifiquen en els grups següents: 
 
1. Residus sense risc o inespecífics: 
 


Grup I. Són residus municipals que per la seva naturalesa o composició són inerts i no 
especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre 
generador. S’inclou materials com cartró, paper, material oficina, de tallers, menjadors, 
jardineria,... 
 
Grup II. Són residus inerts i no especials que no planegen exigències especials en la 
seva gestió fora del centre generador i es consideren assimilables als residus 
municipals. Inclou material de cures, guixos, robes i materials d’un sol ús bruts de sang, i 
altres que no es consideren de risc. 


 
2. Residus de risc no específics: 
 


Grup III: Són residus especials que requereixen de l’adopció de mesures de prevenció 
en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant 
a dins com a fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut 
laboral i pública. 
 
Grup IV: Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a 
dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en 
contacte amb ells que presentin propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, 
com també restes de substàncies químiques, medicaments caducats, etc. Per la seva 
gestió estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista higiènic i 
mediambiental, tant dins com fora del centre generador. 
 


Els residus sanitaris del grup I es consideren assimilables als municipals i no requereixen de 
l’adopció de cap mesura especial. 
 
Els residus sanitaris del grup II han de ser identificats com a tals i poden ser gestionats en 
instal·lacions de disposició de rebuig dels residus municipals. 


 
Els residus sanitaris dels grups III i IV considerats de risc, han de ser gestionats per gestors 
autoritzats per la Junta de Residus. 
 
L’ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa vigent, ha d’assegurar que la 
recollida, el transport i la gestió dels residus considerats com a municipals, quant a la seva 
gestió que es generen en centres, serveis i establiments sanitaris de la vila s’efectuïn en les 
condicions adequades previstes en aquest Decret. 


 
Aquests centres han de fer declaracions anuals dels seus residus a la Junta de Residus. 
 
En el cas concret de Vilafranca, però, ens troben amb una situació diferent: els residus 
sanitaris assimilables als municipals  en un principi anirien a parar al contenidor de la fracció 
inorgànica i posteriorment haurien de passar  pel procés de triatge de la planta de selecció 
de la mancomunitat Penedès-Garraf. Aquesta planta no està preparada per triar aquest tipus 
de residus (material de cures, guixos, robes, materials d’un sol ús bruts de sang, pus, etc.) 
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tenint també en compte que part de la selecció es fa de forma manual.  Aleshores aquesta 
situació es tradueix en que l’ajuntament ha de fer-se càrrec d’un sistema de recollida 
exclusiu,  a part de la recollida de la fracció inorgànica,  per aquest tipus de residu, amb el 
corresponent increment de costos que suposa. 
 
A continuació s’ha intentat sintetitzar de forma molt resumida i puntual, l’actual situació pel 
que fa a la gestió de residus a Vilafranca del Penedès, mostrant-ne els aspectes que es 
consideren més favorables, que porten cap a una gestió més sostenible dels residus, i els 
que d’alguna manera en poden dificultar  aquest objectiu o que es podrien millorar. 
 


 
Aspectes favorables 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Formar part de la Mancomunitat de 


Municipis Penedès- Garraf. 
 
• Inici de la recollida selectiva de matèria 


orgànica el primer semestre de l’any 2000 
(Projecte Residu Mínim). 


 
• Abocador de runes prop del municipi, a 


Moja. 
 
• Campanyes de comunicació per la 


minimització i recuperació dels residus 
municipals (Projecte Residu Mínim). 


 
• Contenidors al carrer per la recollida 


d’excrements dels gossos. 
 
• Futura Planta de compostatge de Sant 


Pere de Ribes en fase de construcció que 
ha d’acollir la fracció orgànica dels 
residus municipals provinents de la 
recollida selectiva. 


 
• Futura planta de triatge un cop 


acondicionada l’actual Planta de 
Tractament de Residus de Vilafranca del 
Penedès. 


 
• Recollida d’envasos a partir dels 


contenidors grocs que abans només 
acceptaven llaunes. 


 
• Existència de la Taxa per la recollida i 


tractament dels residus municipals. 
 


 
• Ubicació de la deixalleria, força allunyada 


del nucli urbà, fet que obliga a desplaçar-
s’hi amb transport privat. 


 
• Mal ús dels contenidors de recollida 


selectiva (barreja de materials, cartells 
enganxats i pintades,...) 


 
• Acumulació de cartró al voltant dels 


contenidors al carrer (sobretot del que 
prové dels comerços). 


 
• Dotació insuficient de contenidors de 


recollida selectiva en alguns punts de la 
vila. 


 
• Persistència dels abocaments 


incontrolats a les zones perifèriques del 
nucli urbà. 


 
• Manca un cens actualitzat de les 


activitats empresarials i industrials de la 
vila, així com un seguiment més acurat i 
al dia de la declaració de residus que fan 
les industries a la Junta de Residus i de 
la qual l’ajuntament n’ha de tenir una 
còpia. 


 
• Els actuals criteris a l’hora de definir la 


taxa per la recollida i tractament de 
residus municipals, no tenen en compte 
la capacitat de generació de residus de 
les diferents activitats, tenint en compte, 
però, que és difícil de controlar. 
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2.1.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I USOS DEL SÒL 


 
 


Introducció 
 
En el marc del procés d'expansió urbanística de les ciutats i pobles, l'espai al voltant d'aquests nuclis 
ha experimentat processos de transformació derivats de la dinàmica centrífuga des del centre cap a 
les perifèries de les noves àrees urbanes o fins i tot més enllà dels "hinterlands" regionals seguint 
l'esquema establert per la xarxa urbana i les distintes formes d'urbanització difusa. 
 
A causa d'aquest fet, els nous territoris urbans han perdut bona part del seu potencial ecològic. Si bé 
és cert que les necessitats econòmiques poden explicar aquesta intensa dinàmica de canvi, ateses 
sobretot les condicions de la dècada del setanta i vuitanta, no cal perdre de vista que les condicions 
actuals de reestructuració econòmica en general permeten reubicar l'espai de comarques com l'Alt 
Penedès en el marc d'una situació en què les expectatives del desenvolupament es basen cada cop 
més en l'exigència d'espais de qualitat ambiental i social, ben dotats en serveis i equipaments. 
 


Les intervencions ambientals i la reestrucutració urbana 
 
La consideració de les necessitats de la reestrucutració urbana des de la perspectiva de la reforma 
ambiental adquireix una nova rellevància i es transforma en el fil conductor de tota una sèrie 
d'iniciatives per millorar la qualitat ambiental. Les diferències en la composició urbana comporten la 
pràctica d'iniciatives concretes i especialitzades  per a cada una de les àrees com són els espais 
residencials, comercials o industrials, centre de la ciutat, noves barriades urbanes, equipaments i 
serveis i fonamentalment els espais verds. 
 


L'ecoplanejament com a instrument de gestió 
 
Malgrat la degradació ambiental que ha acompanyat l'esmentada dinàmica urbana, s'entén que 
l'urbanisme poseeix un fort potencial de transformació i millora de les condicions de la via pública i la 
qualitat ambiental. La interrelació entre els aspectes naturals i urbans a través de l'urbanisme es basa 
en el fet que la majoria d'iniciatives amb impactes ambientals s'esdevenen en el marc de processos 
d'urbanització, i també perquè l'administració pública i local tenen instruments decisius per a la gestió 
actual del medi urbà. 
 


Sostenibilitat o insostenibilitat urbana 
 
Planejar els processos d'urbanització en el marc de la sostenibilitat de les ciutats és realment una 
tasca difícil. Malgrat la seva complexitat i les condicions d'insostenibilitat ecològiques de la majoria de 
zones urbanes, aquest objectiu ha d'estar present en les actuacions de planejament urbà, oferint un 
entorn agradable per a la vida i reduint l'aportació al procés de contaminació global, així com frenant 
les tendències no sostenibles de la urbanització contemporània. 
 
 


 
Planejament urbanístic i usos del sòl 


 
"Les ciutats no han de malgastar el sòl rural, han de combinar usos, estalviar energia i ser 
ecològiques, ser integradores i evitar grups que quedin exclosos per manca de serveis o 


degradació urbana".  (Richard Rogers). 
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Territori i ciutat 
 
El desenvolupament urbà d’aquest últims vint anys a Vilafranca del Penedès ha estructurat 
la ciutat adequant-la a l’Standard urbanístic d’un planejament racional i responsable. 
 
L’Standard de verd ha passat de 5,3 m2/hab l’any 1995 a 7,5 m2/hab l'any 1999, i d’una 
proporció de 1 arbre per cada 5 habitants a 1 arbre cada 3,3 habitants. 
 
El desenvolupament del Planejament Urbanístic ha estat en el sòl urbà del 70% de les 
Unitats d’Actuació gestionades, i el 65% dels Sectors de desenvolupament previstos pel Pla 
han arribat com a mínim a tenir el Pla Parcial aprovat. S’ha consolidat i edificat un  
percentatge considerable de l’espai planificat. 
 
La situació urbanística, es per tant, qualificable d’òptima. Una bona urbanització i un 
acompliment dels paràmetres dels plans que es reflexa en l’standard de verd urbà i en el 
reequipament de la ciutat, que dona compliment a l’atribut de capital comarcal de L'Alt 
Penedès.  
 
No s'aprofundirà amb més dades concretes d’anàlisi urbana, ja que es troba en competència 
de la Revisió del Pla General en curs. En aquest capítol específic de planejament urbanístic, 
es tracten els aspectes conceptuals i línies estratègiques ambientals de futur que la revisió 
del Pla haurà d’aplicar i executar en els Plans Parcials encara no urbanitzats.  
 
El model de creixement de ciutat que el Pla Territorial Metropolità proposa, malgrat les 
argumentacions escrites, no té en compte en el seu desplegament físic l’estructura de 
l’establiment poblacional en la comarca de l'Alt Penedès, que podríem comparar 
al·legòricament a la d’un “raïm”, mentre que proposa una expansió tradicional en corones 
successives, concèntriques al nucli actual, model conegut com “taca d’oli”, una mica 
perllongat sobre la direcció de les grans infrastructures de transport, parassitant doncs sobre 
els efectes de generadors de plusvàlua del centre actual i de l’accessibilitat existent. 
 
Davant d’aquesta forta concentració sobre l’espina dorsal circulatòria de la comarca, caldria 
fer un esforç en la Revisió del Pla General per no accentuar aquest desequilibri en relació al 
suport geogràfic natural, proposant el reforçament de l’estructura natural de “raïm” i 
potenciant els petits nuclis rurals amb un creixement mesurat, doncs permet un increment 
residencial significatiu sense necessitat de consum de sòl, integrador dels habitatges 
existents amb tendència a l’abandonament, potenciant l’interior d’aquests nuclis amb 
renovació subvencionada per a habitatge i activitats compatibles. 
 
Aquesta rica i matisada estructura urbana menor, formada per els nuclis rurals de diverses 
dimensions, pot permetre un creixement de Vilafranca moderat repartit de manera difusa 
però no dispersa ni especulativa, per la comarca, i podria fixar-se i potenciar-se establint una 
xarxa de transport alternativa més àgil tipus microbusos, fomentant no ja una ciutat-municipi, 
sinó un territori-ciutat, retrobant un nou equilibri no agressiu entre capital ”explosionada” en 
aquesta xarxa poblacional menor i l’estructura geogràfica tan fortament marcada per 
l’explotació agrícola.  
 
Aquest es un dels aspectes mediambientals més importants a tenir en compte a l’hora 
d’encetar la Revisió del Pla General municipal, reciclar prioritàriament la ciutat ja construïda, 
i la inversió ja realitzada en sòl, en vials i en serveis urbans, en accessos i en habitatge 
reutilitzable, pensant que el desenvolupament qualitatiu de Vilafranca és un fet integral de tot 
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el territori comarcal, si es vol continuar en una línia ascendent en la millora econòmica, 
cultural i mediambiental del municipi. 
 
Alhora, cal definir la preservació del negatiu d’aquest raïm, l’espai rural i natural, mitjançant 
un específic Pla Especial del Sòl no Urbanitzable, orientat a dissipar les interpretacions 
discrecionals sobre usos, parcel.lació i construccions admeses, xarxes de subministrament i 
altres que venen abocades a donar les administracions concurrents en l’atorgament dels 
més variats permisos. 
 
 Un Pla que hauria de ser concebut de manera integral en tots els aspectes que concorren 
en l’agricultura i el medi natural, que ajudi per exemple en la previsió de necessitats de 
recursos, en l’estalvi energètic d'aquest medi, tant d’aigua com d’adobs, i tingui molt en 
compte els efectes de qualsevol acció sobre la terra i el subsòl i la continuïtat de les xarxes 
biològiques. Un Pla que alhora que curés del medi físic, curés totes aquelles accions 
necessàries per arribar a una agricultura ecològica.  
 
 
 
Espai verd i natura urbana 
 
Hem dit que l’standard de verd de 7,5 m2/habitant es apropiat per una ciutat d’aquestes 
dimensions, superior en un 50% al mínim que marca la Llei del Sòl. Això es suficient des del  
punt de vista de l’ús per esbarjo de la població, habitualment gent gran i infants. 
 
A més Vilafranca del Penedès es troba inclosa en un rectangle de 2 Km x 1,5 Km. Des de 
qualsevol punt interior, la gent es troba a 5 minuts a peu dels camps conreats i l'espai 
natural.  
 
Això no obstant, existeixen al nord-oest de Vilafranca espais freqüentats i valorats per la 
població, que a més reuneixen condicions d’interès per ser tractats com espais lliures 
periurbans, aquest corresponen al Turó de Sant Pau i Sant Jaume i l’espai intermedi, les 
Clotes, magnífic amfiteatre natural conreat en bancals, que té moltes aptituds per ser tractat 
com parc agrícola. 
 
Per aquest motiu, una de les accions que pot incloure la Revisió del Pla General es la 
creació d’aquest Parc del Nord-Oest tendint a consolidar el Parc Urbà del bosc de Sant Pau i 
el Parc Agrícola de les Clotes. 
 
Aquests objectius ambientals perifèrics de la ciutat de Vilafranca, estan motivats per la 
tendència del ciutadà a sortir del nucli construït en el temps de lleure, el que fa necessari 
comunicar aquest amb la comarca i els seus espais adaptats al lleure. 


 
Veure plànol U-4. Estructura verda lineal de les rieres, les àrees agrícoles perimetrals i els fils verds 
que penetren a la ciutat de Vilafranca del Penedès 
 
 
En aquest aspecte de connexió del verd urbà amb la natura més propera, es important que 
les rutes històriques des del nucli central de Vilafranca als conreus no s’obturin, ben al 
contrari, s’identifiquin i es potenciïn, encara que rectificats si cal, els seus traçats.  
 
El plànol “d’estructura natural verda” annex, identifica la xarxa bàsica d’aquests camins, 
encara que un estudi aprofundit de les xarxes de camins rals i vies romanes, pot ser un 
treball de recuperació històrica de gran rigor, interès i utilitat futura, i així es proposa en el 
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Programa d’Actuació, demanant un Pla de connectivitat peatonal entre el centrede la 
ciutat, la rodalia verda del municipi i la comarca, també apte per bicicletes i altres 
mitjans, existents i per inventar, que necessitin defugir del trànsit rodat. 
 
Altra qüestió és la producció d’aire net per la concentració d’activitats pol.lucionants, trànsit i 
emissió de calor. Des d’aquest altre punt de vista cal que la revisió del Pla es plantegi una 
permeabilitat de la ciutat, evitant l’efecte “roca” del nucli compacte i les seves conseqüències 
sobre la temperatura ambient i el clima. 
 
Aquest és un punt important, per això cal evitar l’efecte de barrera sobre la xarxa de 
connexió que les rieres estableixen amb els turons circumdants, corregint el tall que els nous 
polígons i el creixement espontani de la ciutat intenten establir sobre aquests corredors 
biològics comarcals. 
 
Això es possible establint els criteris de localització dels nous espais verds en els sòls 
urbanitzables encara pendents de desenvolupament, com s’explica de manera indicativa en 
el plànol de sectors de desenvolupament del PGM, i en el capítol sobre els nous 
creixements, i que de manera aprofundida, i potser urgent, es podria concretar en paral·lel a 
la Revisió del Pla General en un Pla de connectivitat biològica entre la ciutat i la 
comarca. 
 
L'objectiu primordial seria la preservació dels cursos d’aigua i les seves voreres 
revegetades, entesos com corredors biològics, inclosa la permeabilitat de l’aigua de pluja i 
del rec de l’arbrat en el centre ciutat, potenciat amb aquesta filosofia. 
 
Aquest Pla ha d’incloure el termenejament del Domini Públic Hidràulic (DPH) i la zona de 
Policia dels diferents cursos fluvials del TM de Vilafranca del Penedès. Una vegada definit 
aquest termenejament es important ordenar i regular les activitats que es duen a terme dins 
la zona de Policia, així com fer un seguiment posterior de la qualitat biològica de les riberes, 
aplicant l’índex QBR, que valora el grau de cobertura vegetal, la seva estructura i qualitat, i 
el grau de naturalitat de les ribes.  
 
Al marge d’aquests aspectes estructurants, seria necessari un Protocol de Manteniment 
dels espais verds i de l’arbrat urbà, que regulés els usos dels espais verds i els elements 
que hi són instal·lats,  la plantació dels nous arbres i la reposició dels existents segons les 
espècies aptes per la supervivència en el lloc i punts concrets, tant en els jardins 
desenvolupats pels privats com pel sector públic, que recomanés l’arbrat adequat al clima i 
al sòl de Vilafranca del Penedès, requerint poc manteniment i rec, així com les condicions de 
poda i els tractaments fitosanitaris mínims i els recursos hídrics de pous o fonts d’aigua no 
tractada. 
 
Cal incloure en els plecs de condicions per les obres urbanístiques a la via pública les 
determinacions de les Normes DIN 18920 i la ”Norma Granada”  aprovada per l’Associació 
Espanyola de Parcs i Jardins Públics (setembre 1989), de valoració i reposició de l’arbrat 
afectat. 
 
Igualment, cal completar els elements de suport al espai verd, la maquinària per al dipòsit 
de recuperació de les restes de l’esporga, que completi el cicle sostenible de la gestió del 
residu verd. 
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Les grans infrastructures 
 
Les grans infrastructures existents actualment són la carretera variant de la N-340, 
l’autopista A-7 i la línia de ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç. 
 
Totes aquestes infrastructures de comunicació segueixen la direcció perpendicular a 
l’escorrentia natural de les aigües de la comarca de l'Alt Penedès, interferint el que, desprès 
del desboscament generalitzat produït per l’agricultura, resta dels corredors biològics, les 
rieres. 
 
Es important anar revisant un per un tots els punts de contacte que aquestes infrastructures 
tenen amb aquests elements, i corregir qualsevol bloqueig i barrera que hi produeixin. 
 
Les noves infrastructures previstes són el Tren d'Alta Velocitat TAV, les vies cíviques i les 
vies segregades previstes en el Pla Territorial. 
 
 
 
El tren d’alta velocitat 
 
Per evitar que la traça del TAV tingui un impacte irreversible, tant dintre com fora del nucli 
urbà consolidat, Vilafranca ha de ser solidària amb el seu territori d’influència i aportar 
decididament les mesures correctores meticulosament estudiades al projecte per convertir 
l’avui altament probable impacte negatiu en positiu.  
 
Sembla correcta la posició de l’Ajuntament de Vilafranca respecte al pas pel centre i al 
soterrament de la via, per evitar un enèsim tall longitudinal sobre el territori del municipi. 
 
Aquesta obra ha d’anar acompanyada de la cobertura i adequació del nou espai obtingut, 
que ha de ser la sutura de les dues parts de la ciutat de Vilafranca, avui a banda i banda del 
tren, convertint-lo en el nou eix central, actiu i modern de la ciutat. 
. 
Es importantíssim el seguiment exhaustiu del projecte executiu de tot el traçat del TAV, que 
sembla que ja es produeix, curant fins els aspectes de menor detall, com els terraplens i els 
desmunts, el tractament vegetal dels marges i el disseny de la tanca. En especial, en el 
creuament amb la riera de l’Adoberia, ja que presenta el punt territorialment més delicat en 
el terme de Vilafranca, i en la franja de 100m a banda i banda de l’eix de la riera les obres de 
suport de la via del TAV haurien de garantir la continuïtat d’aquest corredor biològic. 
 
L’interès nacional del TAV permet ser més radical a l’hora de demandar propostes i caldria 
portar-les a terme, considerant l’inventari que per la comarca han elaborat tant fatigosament 
les Coordinadora de Plataformes Cíviques. 
 
 
Les vies cíviques 
 
Cal interpretar el traçat del Pla Territorial com embrionari, però seria bo des d’ara plantejar 
una alternativa a aquestes vies que les relliguès amb el sistema de camins comarcal, 
entenent-les com rutes de ciclistes, vianants i eventualment d’un microtransport no 
contaminant entre nuclis. 
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Aquest projecte de traçat alternatiu té un abast com a mínim comarcal i caldria impulsar amb 
Institucions supramunicipals un Projecte Alternatiu de Vies Cíviques integrat amb el Pla 
de connectivitat peatonal. 
 
 
Les vies segregades 
 
Aquestes carreteres de nou traçat només s’entenen a nivell de reserva d’espai, doncs no 
queda justificada la intensitat de trànsit que les faci necessàries.  
 
Cal qüestionar fortament el seu traçat, ara perimetral a la taca urbanitzable del propi Pla, 
que les entén com unes futures variants. Es molt més important garantir la futura capacitat 
de l’actual variant i la seva permeabilitat perpendicular alliberant els seus marges. 
 
En cas de veure justificables les reserves de trànsit futur, en cap cas haurien d’afegir-se 
aquestes reserves a la franja urbanitzada que va omplint el centre de la vall, sinó         
plantejar-se com vies de mitja pendent, mai adherides a nuclis, que respectin els espais 
conreats, creant-hi bosses de gran dimensió entre Vilafranca del Penedès i els boscos 
propers. 
 
 
Les antenes de telecomunicacions i les xarxes de serveis. 
 
Es acceptat en el món mèdic l’impacte que sobre la salut comporten les emissions d’ones 
electromagnètiques que generen les antenes de telefonia mòbil, les línies elèctriques, etc.. 
En canvi son poc conegudes les mesures d’absorció d’aquestes ones. Encara es difícil avui 
recomanar solucions projectuals, però es segur que cal invertir en coneixement en aquest 
camp. Com primer pas, es pot programar un recull informatiu dels coneixements existents, 
tendint a un Document informatiu sobre mesures correctores conegudes de l’impacte 
dels elements generadors d’ones electromagnètiques sobre la salut. 
 
 
L’impacte de les infrastructures. 
 
Un corrector comú a totes aquestes infrastructures,  també a impulsar amb Institucions 
supramunicipals, seria un Reglament de correcció d’impacte ambiental que regulés les 
mesures a adoptar pels estudis d’impacte ambiental que acompanyen els projectes 
d’infrastructura, sovint estereotipats, amb poca cura de l’emissió sonora, amb força 
ignorància sobre la compensació a les emissions de CO2 i amb vegetació de talussos poc 
avinent amb les espècies autòctones, i assenyalés els elements naturals a respectar  
derivats dels estudis de rieres i camins així com del medi rural.  
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Tractament de l’expansió urbanística futura 
 
 


 
 
 
        Les línies genèriques de la Vilafranca del 2000 
 
 
 
Eixos estructurals 
 
 
Els dos eixos estructurals sobre els que construirem el discurs del tractament de l’expansió 
futura des de l’òptica d’aquesta Auditoria mediambiental son la restauració dels corredors 
biològics entre la Serralada Litoral i la prelitoral, que només es pot fer mitjançant el sistema 
de rieres, i la potenciació de l’accessibilitat comarca-centre, a velocitat menor mitjançant la 
xarxa de camins.  
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La potenciació d’aquests dos fràgils sistemes pot tenir un efecte enorme amb un cost 
baixíssim: el primer per la seva importància en la regeneració de l’aire, dels aqüífers i, ja 
molt feblement, de la biodiversitat en medi agrícola. El segon, en l’alleugeriment del trànsit 
rodat per la intercomunicació entre nuclis, amb efectes directes sobre la polució ambiental i 
sonora i el consum energètic, així com sobre la seguretat de circulació de vianants i 
bicicletes i sobre la salut. 
 
 Aquestes dues xarxes tant vulnerables, que com hem dit haurien de ser objecte dels 
respectius projectes de potenciació, travessen o voregen totes les actuacions previstes en  
el sòl urbanitzable, essent necessari revisar-los un per un en un projecte d’adaptació dels 
Sectors de Desenvolupament als corredors biològics i a la xarxa de connectivitat peatonal. 
 
 
L’aspecte quantitatiu  
 
En l’aspecte quantitatiu, hem d’insistir en que la Revisió del Pla General actúi amb criteris 
d’estalvi energètic en la integració de nou  sòl, accentuant el valor de bé escàs del sòl rural i 
el valor d’inversió col.lectiva de la urbanització existent, inventariant amb cura i detall tots els 
racons edificables intersticials del sòl ja consumit i donant a conèixer la seva existència, 
capacitat global i disponibilitat als operadors urbans, instrumentant mesures de gestió 
imaginatives que desbloquegin si cal aquest sòl interior prioritzant les operacions de reforma 
interior sobre les d’expansió.  
 
En aquest sentit, el nou sòl roturat per la urbanització ha de allotjar densitats similars a les 
urbanes consolidades, evitant els conceptes extensius falsament ecològics de ciutat jardí, 
models consumidors de grans quantitats de recursos de sòl, d’energia i de serveis. 
 
 
L’aspecte qualitatiu  
 
En l’aspecte qualitatiu, la Revisió del Pla General es l’instrument ideal per incloure criteris de 
sostenibilitat en els nous creixements i en els sectors que encara s’han de consolidar: en els 
paràmetres dels Plans Parcials es poden incloure condicions per la urbanització: paviments 
permeables, xarxes d’aigua de captació a origen i de reutilització d’aigües grises, xarxes 
d’enllumenat i electrificació parcialment autoalimentades, amb energies alternatives, fanals-
captadors solars orientats a terra de baix consum, exclusió de PVC i altres materials 
nocius,etc,. Igualment les ordenances d’edificació poden introduir aquests mateixos criteris 
en les noves edificacions.   
  
 
 
La distribució geogràfica 
 
En l’aspecte geogràfic, el Pla vigent va potenciar els creixements en forma de corona al 
voltant de la ciutat central, mantenint un equilibri entre les dues dimensions; el Pla Territorial 
accentua aquest mecanisme a l’extrem, sense tenir en compte la proporció necessària entre 
dimensió del centre actiu i nova perifèria, desproporció que de vegades porta a la falta 
d’integració social dels habitants de les noves perifèries,  fenomen que en petita part ja ha 
començat a experimentar Vilafranca. 
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La tendència espontània de l’expansió es a convertir la forma arrodonida i radial de les 
ciutats medianes de forta activitat agrícola com es Vilafranca en la forma lineal al llarg de les 
comunicacions de les ciutats industrials en zones planeres. 
 
 


 
 
 


Imatge dels corredors biològics que conecten les serralades Litoral i Prelitoral i les formes 
goemètriques de les zones industrials 


 
 
 
 
La Revisió del Pla General hauria de tendir a corregir aquesta tendència amb una proposta 
d’expansió, si es imprescindible, policèntrica i esponjada sobre el medi natural, interrompent 
decididament la barrera longitudinal que ara s’està formant entre les dues serralades. 
 
 
 
El centre 
 
La sostenibilitat aconsella “oxigenar”, “drenar” la ciutat compacta i “reciclar” tant al seu 
interior com a l’exterior l’habitat buit o en mal estat existent. 
 
Per “oxigenar” el centre, es proposen dues línies d’actuació: la reposició progressiva de les 
plantacions i de l’arbrat amb criteris d’adaptació d’espècies amb poc rec i manteniment, i 
l’increment del nombre d’exemplars amb aquests mateixos criteris, afegint el de la disposició 
sobre les línies d’interrupció del compacte urbà d’acord amb l’ordre territorial exposat al punt 
1.  
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Es important des d’aquest punt de vista la preservació i increment de qualsevol jardí urbà, 
tant públic com privat, pel seu efecte estètic i visual i per l’impacte sobre la humitat i la 
temperatura en el microclima urbà, capaç de corregir l’alteració que produeixen les 
calefaccions i l’enllumenat comercial. 
 
Per “drenar” el centre seria interessant un projecte de permeabilització, dons és important 
restituir el destí de l’aigua pluvial al subsòl, mitjançant l’engrandiment dels escocells allà on 
sigui possible, eliminant paviment on no calgui i fomentant paviments permeables a les 
zones d’aparcament i vialitat peatonal. L’aigua de rec pot recuperarse d’aquest subsòl 
disminuint el consum d’aigua tractada, donada l’existència de molts pous. 
 
Cal analitzar els punts de permeabilitat del substrat majoritariament argilós de la ciutat, per 
garantir una solució eficaç a un cert handicap en l’intercanvi d’aigua entre la superfície i els 
aqüifers    
 
El  “reciclatge” de l’stock construït es labor de la revisió del Pla General, 
complementàriament a la línia exposada al punt 4, i ha de posar de manifest quina es la 
capacitat de la pròpia ciutat d’acollir el creixement poblacional futur. Només hem d’afegir que 
la complexitat – en contra de la segregació propugnada per la ciutat moderna - es un valuós 
principi per orientar la regulació de la varietat tant en les tipologies edificatòries com en els 
usos. També son aplicables aquí els principis  que sobre les ordenances s’han exposat al 
punt 4. 
 
Recomanen finalment que s’adopti una línia del tipus Projecte Vilafranca municipi sense 
CFC ni PVC, com d'altres municipis han adoptat, incorporant premises als projectes 
constructius de nova generació. 
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2.1.3. SISTEMES NATURALS 
 
 


Introducció 
 
 


“La necessitat de disposar d’un mínim espai de qualitat d'espais verds prop de 
la trama urbana és una realitat que s’accentua sobre manera en aquells sectors o 
comarques on el procés d’intensa urbanització ha suposat pèrdues importants en les 
àrees rurals, agrícoles i forestals veïnes. 


Aquesta realitat comporta iniciatives que possibilitin la preservació i l’increment 
de la qualitat d’aquestes àrees. A remolc d’aquestes actuacions s’espera que augmenti 
el potencial de la biodiversitat, amb repercussions en els àmbits econòmics, culturals, 
socials, científics i ambientals, actuant en conjunt, com a estratègia per al 
desenvolupament de vies de transformació urbana dins el marc de la sostenibilitat. 


D’altra banda, i pel que fa a l’interior del teixit urbà, s’entén que les zones 
verdes urbanes poden actuar com a focus des dels quals es pot introduir  i contribuir a 
difondre elements biòtics que ajudin a reequilibrar el funcionament ecosistèmic de les 
ciutats, actuant d’aquesta manera com a elements de suport per a la millora de les 
condicions de vida de la població. 


La intensa urbanització dificulta sobre manera el manteniment dels espais 
naturals de qualitat, que es veuen empesos a ésser substituïts per la construcció 
d’equipaments i infraestructures associades a l’expansió de les grans comarques 
centrals. 


És per aquesta raó que el planejament urbà ha de considerar seriosament 
objectius de protecció activa del territori davant determinades concepcions de la 
urbanització que suposen la degradació dels espais naturals. Els criteris de 
l’ecoplanejament, basats en la noció d’urbanisme com a instrument de gestió ecològica 
de les ciutats i les àrees urbanes poden il·luminar alguns aspectes sobre els 
plantejaments a utilitzar en la resolució de moltes de les problemàtiques associades a 
l’expansió dels nuclis urbans cap a les franges perifèriques veïnes.” 


 
Cap a la reforma ambiental urbana. Diputació de Barcelona 


 


Marc legal 
 


-Llei estatal 4/89 de protecció de sistemes naturals compartits. 
-La Directiva AVES 79/409 CE, sobre la conservació de les aus en estat silvestre    UE 
-Directiva hàbitat 43/92 CEE 
-Reglament núm. 2078792 de 30 de juny de 1992 sobre la conservació dels espais 


naturals i que facilita a les administracions competents la creació de corredors biològics. 
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2.1.3.1. Resum de la situació actual 
 
La classificació del sòl a Vilafranca es distribueix de la següent manera: 
 


Usos del sòl a Vilafranca 
TIPUS DE SÒL SUPERFÍCIE (Ha) PERCENTATGE (%) 


URBÀ 275 14,04 


URBANITZABLE 473,71 24,12 


NO URBANITZABLE TIPUS I 1 152,6 7,77 


NO URBANITZABLE TIPUS II 1.061,56 54,07 
 
A l’hora d’analitzar el patrimoni natural del terme municipal de Vilafranca, distingirem entre 
les rodalies de la vila i el nucli urbà.  
 
Pel que fa a  les rodalies, aquestes estan ocupades en la seva majoria per terres de conreu. 
Allí on no s’ha conreat es localitza la vegetació que predomina a l’Alt Penedès. Es tracta 
d’una vegetació adaptada a resistir les condicions de sequedat que es donen a la regió en 
una part de l’any. Les espècies que hi dominen són l’alzina, l’olivera, el pi blanc, el romaní, el 
bruc, el marfull, l’arboç, el llistó, el fenàs i l’espart. 
 
Un d’aquests punts és la muntanya de Sant Pau, part de la qual l’Ajuntament de Pacs del 
Penedès va promoure’n la inclusió en el Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de 
Catalunya. En el Pla General de Vilafranca es contempla com un espai singular d’especial 
protecció. 
 
Ara bé, allí on hi ha aigua subterrània suficient es desenvolupen comunitats de ribera amb 
arbres com l’àlber, l’om, el plataner... i un estrat arbustiu amb canya, esbarzers i jonc. 
D’aquesta manera es formen unes alineacions que segueixen el curs de les rieres i que 
presenten gran valor ecològic. La riera del Llitrà n’és un exemple, però tant a nivell de la 
vegetació del bosc de ribera (IQBR) com d'aigües circulants presenta un nivell de qualitat 
baix. 
 
Així, doncs, en una bona part del sòl la vegetació natural ha estat substituïda per camps de 
conreu. Aquests camps són la majoria de secà, i aquest està totalment ocupat per ceps. Des 
del punt de vista ecològic, estem davant d’una comunitat formada per una única espècie, 
que incrementa el seu rendiment gràcies a l’esforç humà. Això, però, no impedeix que 
estigui sotmesa a les mateixes lleis de la natura i que porti a terme els mateixos processos 
que les mencionades anteriorment.  
 
Si bé en una vinya la diversitat és molt baixa (una única espècie ocupant una gran 
superfície), dins el nucli urbà ens trobem en una situació diferent. Dins el nucli urbà hi ha 
plantades 49 espècies d’arbres i 20 espècies d’arbusts, amb un total de 8.000 i 20.000 peus 
respectivament, en 22 hectàrees d’espais verds. A aquestes 69 espècies s’hi haurien de 
sumar les espècies que creixen espontàniament, les que tenen els particulars en tests i 
jardins, etcètera. 
 
 


                                                           
1 De protecció especial. 
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La relació superfície de zona verda per habitant ha sofert un increment des de 1995. En 
aquell any hi havia 5,3 m2 de zona verda per vilafranquí, mentre que l’any 1999, la relació és 
de 7,5. També ho han fet els arbres per habitant i la superfície de gespa. En el primer cas, 
s’ha passat de 0,2 arbres per habitant l’any 1995 a 0,3; i en el cas de la gespa, de 1 m2 per 
habitant s’ha passat a 1,7. 
 


Indicadors de l’evoluició de l’espai verd urbà 
1995 1999 


 
Zona verda: 5,3 m2/habitant 
Arbrat: 0,2 arbres/habitant 
Gespa: 1m2/habitant 


 
Zona verda: 7,5 m2/habitant 
Arbrat: 0,3 arbres/habitant 
Gespa: 1,7m2/habitant 
 


  Font: elaboració pròpia 


 


2.1.3.2. Elements significatius 
 
Les zones en les que encara s’hi desenvolupa la vegetació autòctona de la regió ocupen 
prop del 20% de la superfície del terme municipal. Es tracta d’aquells llocs en els que les 
característiques del sòl no permeten o no asseguren un bon desenvolupament dels ceps. 
Són, per tant, retalls de vegetació dispersos pel terme, separats per vinyes (o 
infraestructures viàries) i, per tant, aïllats els uns dels altres. A escala local, doncs, són 
espais d’una certa importància. 
 
També ho són les  rieres del Llitrà i l’Adoberia, i les seves vores que, a més, actuen com 
corredors biològics que faciliten el desplaçament de certes especies i, per tant, la seva 
supervivència.  
 
El seu actual estat de conservació és força degradat, tant a nivell de la vegetació que creix 
als marges, com de l’aigua que hi circula. Les comptetències sobre els abocaments d’aigües 
residuals a llera pública i restaració de rieres actualment recauen sobre l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). 
 
Les vinyes ocupen més de la meitat del terme municipal. Una única espècie és la que es 
conrea, però n’existeixen tres varietats: xarel·lo, parellada i macabeu. 
 
A més de la importància de les vinyes en l’economia i en la cultura de la vila, cal reconèixer 
el seu paper paisatgístic i ecològic: 
 


• Són espais oberts i actuen descongestionant el territori urbanitzat. 
• Contribueixen a l’oxigenació de l’aire. 
• Representen un punt per on es carreguen els aqüífers 
• Són espais intermedis entre les zones naturals i les urbanes 


 
La política ambiental municipal, doncs, hauria de tenir-ho en compte per tal que aquests 
valors no es perdessin. En aquest sentit, hi ha algunes regions (com el Baix Llobregat) que 
han dut a terme experiències per tal preservar els terrenys agrícoles. 
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Si reconeixem el valor ambiental de les vinyes, el mateix es pot fer amb els parcs, els jardins 
i l’arbrat viari de la vila. L’arbre ha deixat de ser una escultura viva dins la ciutat per 
esdevenir, més aviat, un element funcional adaptat a les condicions viàries d’on es planta. 
Durant anys, la poda de l’arbrat viari ha estat més una pràctica per controlar el creixement 
de l’arbre, que no pas la recerca de l’equilibri entre la capçada i l’aparell radicular. Aquest 
equilibri és el que garanteix l’adaptació de l’arbre en el seu medi, el seu estat de salut i 
solidesa. La poda no és saludable per als arbres, llevat dels casos en què l’arbre es trobi 
limitat per expandir les seves arrels i estigui dèbil pel desequilibri entre la capçada i l’aparell 
radicular. 
 
Durant els últims anys hi ha hagut un augment de la superfície de zones verdes a Vilafranca 
dins de l’entramat urbà. Aquesta tendència positiva cal mantenir-la, sobretot amb un futur 
creixement de la vila. Cal que, per més espais lliures o zona no urbanitzada que hi hagi als 
voltant del nucli urbà, hi hagin espais oberts, amb poc formigó i força vegetació per tal de 
descongestionar l’estructura i l’activitat de l’ecosistema urbà i millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
  
Pel que fa al disseny de les places de la vila, predomina el model de plaça dura davant la 
plaça tova, amb els avantatges i desavantatges que això suposa.  
 


 
Places toves i places dures. Avantatges i desavantatges. 


Tipus de plaça Avantatges Desavantatges 
 
Plaça dura 


 
• Són netes; no produeixen ni fang ni 


pols. 
• Tenen un manteniment molt 


econòmic. 
• Permeten molt bé la pràctica de 


moltes activitats (bicicleta, 
monopatins, cinema a la fresca, 
concerts, etc.) 


 
• No és més que la 


prolongació de la resta 
de la ciutat, no un espai 
diferenciat. 


• No actua com a tanca 
diferenciadora de la 
ciutat, aïllant-la dels 
sorolls i de la pressió 
visual dels grans 
edificis. 


• Quan plou l’aigua no 
cala sinó que llisca per 
la superfície, 
fonamentant 
inundacions dins de la 
zona urbana: per evitar 
això s’ha de realitzar 
una bona xarxa de 
drenatge. 


• No actua esmorteint 
l’acció d’escalfament 
que produeix el sol a 
l’estiu. 
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Plaça tova 


 
• Creen una zona diferenciada i 


aïllada de la resta del nucli urbà. 
• Contribueix a purificar l’aire de la 


ciutat. 
• Esmorteeix l’acció d’escalfament 


del sol a l’estiu. 
• Actua com a tanca diferenciadora a 


nivell de sorolls i d’impacte visual. 
• Tendeixen a reduir l’aigua de 


circulació superficial durant les 
pluges més fortes. 


 


 
• Són més “brutes” ja que 


produeixen pols i fang. 
• El seu manteniment és 


més car. 


Font: elaboració pròpia 
 
 
Dins de la ciutat, els espais verds s’han considerat més aviat uns elements estètics i no 
s’han valorat les seves funcions ecològiques i psicològiques. Des d’una perspectiva 
ambiental, l’arbrat viari hauria de ser considerat com una població més dins el municipi, amb 
la qual conviure amb harmonia. L’arbre és un patrimoni social, un patrimoni històric i 
paisatgístic, un patrimoni estètic i urbanístic, un patrimoni natural i ecològic. No hi ha lleis ni 
normes que protegeixin aquests valors de l’arbrat viari ni molt menys dels espais verds 
públics urbans. L’únic precepte és la Llei de Bases del Règim Local, on es disposa que tots 
els municipis de més de 5.000 habitants han de tenir un parc públic. 
 
Un pla d’espais verds en el qual es potenciïn els valors de la vegetació urbana i en el qual 
aquesta sigui tractada amb el respecte que, com a comunitat d’éssers viu que és, es mereix, 
pot ser el preludi d’una bona política ambiental municipal. 
 
Cal també regular la caça lliure en pràcticament tot el terme municipal que fa que aquesta 
activitat, a part del perill que suposa per la proximitat de la població, sigui del tot 
indiscriminada. També es produeix  la captura i comercialització il·legal d’ocells, 
principalment insectivors, i d’altre espècies protegides. 
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La protecció dels camps i boscos 
 
Les funcions del sòl del voltant de la ciutat no són exclusivament agrícola sinó que també cal: 
 
- Fomentar la incorporació de noves funcions a les tradicionals de l’espai agrícola, perquè 


puguin mantenir-se'n els valors ecològics i paisatgístics. 
- Facilitar l’apropiació social de l’espai rural per part de la ciutat. 
- Plantejar el tractament de detall de l’espai no urbanitzable. 
 
La superfície del terme municipal és de  1.963 ha. Les zones de sòl no urbanitzable i de 


protecció especial ocupen el 54,07% i el  7,7% de la superfície respectivament. 
 
Les funcions establertes per als espais lliures haurien de ser: 
 
La funció ambiental: 
 
- Com a espais oberts estratègics dins dels continus urbanitzats, definits pels seus valors 


ambientals i paisatgístics, garanteixen a diferents nivells la vinculació entre els corredors 
ecològics del territori. 


 
La funció cultural 
 
- Definida pel caràcter de patrimoni històric i pedagògic respecte a la intervenció de l’home 


en la transformació i la utilització dels recursos naturals. 
 
La funció d’espai i de lleure 
 
- Definida pels elements de relació social i d’utilització d’aquests sòls per part dels ciutadans 


com  a espais d’esplai, de lleure i d’expansió. 
 
Dins els espais lliures s’han establert com a diferents categories: els parcs agrícoles, els 


parcs periurbans i els parcs ecològics i paisatgístics. 
 
Les zones classificades com a rurals o estrictament no urbanitzables suposen aquells espais 


exclosos dels espais lliures. Les finalitats del Pla General per aquests espais hauria de ser: 
- protegir-los dels processos urbanitzadors; 


 
- preservar i promocionar la millora de les explotacions agràries. 
- Protegir els elements naturals més destacats o que defineixen l’aspecte global del territori, 


preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics; 
- Establir la regulació dels diversos usos i de les diverses activitats que es puguin admetre 


en cada zona de sòl no urbanitzable de forma que no es malmeti els valors que es pretenen 
protegir.  
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Valoració dels aspectes més destacats dels espais naturals de la zona i de la gestió dels espais verds 
de Vilafranca: 
 


 
Aspectes favorables 


 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Declaració del Turó de Sant Pau com a 


espai singular d’especial protecció. 
 
• Gran superfície de zona agrícola. 
 
• Promoció de la zona agrícola. 
 
• Utilització d’espècies autòctones en l’arbrat 


de la vila. 
 
• Revegetació dels antics abocadors 


clausurats de Les Clotes i el de la planta 
de compostatge. 


 
• Proximitat d’espais naturals com el Foix i el 


Parc Natural d’Olèrdola. 
 
• Participació d’entitats locals com Bosc 


Verd i l’Agrupació per la Prevenció i 
Extinció d’Incendis forestals, en l’educació 
ambiental per la preservació i el 
coneixement de l’entorn natural. 


 
• Cens força complert dels animals 


domèstics (sobretot gossos) 
 


 
• Rieres del Llitrà i l’Adoberia força 


degradades. 
 
• Manteniment de les zones verdes. 
 
• Predomini de les places dures. 
 
• Existència d’abocadors incontrolats que 


degraden l’entorn natural sobretot a 
nivell paisatgístic. 


 
• Població descontrolada d’ocells dins del 


medi urbà que tenen efectes sobre la 
salut dels ciutadans/es de Vilafranca. 


 
• Els nivells alts de forma puntual de l’O3 


pot tenir efectes negatius sobre la 
vegetació (recrema la vegetació de la 
vila). 


 
• Caça indiscriminada en gran part del 


terme municipal de Vilafranca. 
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2.2.4. SOROLL 
 
 


La contaminació acústica    
 


El soroll, a més de reduir la qualitat de vida, té clares repercussions sobre la 
salut, com ara estrès, insomni, reaccions cardiovasculars, irritabilitat, etc. Es diu 
que per garantir el somni no n’hi hauria d’haver pressió acústica superior a 45 
dB, perquè les alteracions del somni comencen als 30 dB, i encara que el soroll 
no ens desperti, atempta directament contra el subconscient. 


 
El 80% de la contaminació acústica que es produeix a les ciutats prové dels 


vehicles de motor, i el 20% restant s’imputa a les activitats industrials. Per tant, 
el soroll de fons principal que arriba a les nostres oïdes és el produït pel trànsit 
que genera la mobilitat motoritzada de les ciutats. Altres fonts de soroll son el 
trànsit ferroviari, el trànsit aeri  i les diferents activitats comunitàries, tant les 
fonts de soroll mecàniques o elèctriques, com les activitats de persones i 
animals. 


 
  A dins dels habitatges es poden trobar nivells sonors de l’ordre de 40 a 60 
dBA provocats pels aparells i les activitats domèstiques i els sorolls que venen 
de l’exterior, els nivells sonors del trànsit, obres de construcció, ferrocarrils i 
altres, fan que els nivells sonors exteriors als edificis poden variar entre 40 i 90 
dBA i encara més. 


 
Més del 50% de la població de la UE1 està exposada incessantment a nivells 


de soroll procedents d’una sola font, entre 55-65 dbA, i més del 20%, a nivells 
superiors de 65 dBA. 


 
L’OMS continua alertant sobre l’increment a Europa de persones exposades a 


nivells de soroll intolerables. 
 
Per altra banda, el control del soroll i les vibracions, ha d’incloure medis 


tècnics, campanyes educatives i de conscienciació ciutadana, i una coordinació 
i planificació entre diferents àmbits d’actuació (política territorial, transports, 
desenvolupament industrial,  construcció dels habitatges, etc). 


 
 
“El soroll el podem definir com un conjunt de fenòmens vibratoris aeris 


percebuts i integrats pel sistema auditiu que, en determinades circumstàncies, 
pot originar molèsties.” 


 


                                            
1  Informe sobre el libro verde: una política futura de lucha contra el ruido (COM(96)0540-C4-
08587/96). Brusel·les 22 de maig de 1997. 
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Marc legal del soroll: 
 
Constitucionalment no hi ha en l’ordenament jurídic cap capítol competencial específic en 
matèria de soroll. En conseqüència, l’individu fonamenta la seva legitimació per lluitar contra 
el soroll en el dret a la intimitat i la inviolabilitat del domicili (art. 18), el dret a la protecció de 
la salut (art. 43), a un medi ambient adequat (art. 45), i a l’obligació dels poders públics de 
vetllar per la seguretat i la higiene en el treball (art. 42). 
 
En l’àmbit comunitari no existeix un marc legal referent a la contaminació acústica.  S’estan, 
però, coordinant esforços per tal d'elaborar una Directiva marc, on s’estableixin els límits als 
nivells de sorolls i les mesures per eliminar-los. 
 
Amb aquesta finalitat la Comissió ha creat cinc grups de treball formats per experts dels 
diferents països membres i on les ciutats hi tenen representació en cadascun. 
 
Aquests grups van tenir la seva primera reunió institucional els dies 7 i 8 de setembre a la 
ciutat de Copenhagen, tractant els temes següents: 
 
• Indicadors d’exposició al soroll 
• Dosi/efecte (relació entre els indicadors de soroll i els efectes 
• Models de predicció i mètodes de mesura  
• Mapes sònics 
• Mesures correctores, criteris per a l’elaboració per part de les autoritats locals de plans 


d’implantació de mesures correctores. 
 
Per altra banda,  el “Libro verde – Política Futura de la Lucha contra el Ruido” de la U.E 
encamina els seus objectius a reduir el soroll ambiental produït pel trànsit rodat, les activitats 
industrials i recreatives, el ferrocarril i el trànsit aeri, concretant les possibles solucions a 
atenuar el soroll de la font. 
 
Cal destacar també la tasca del “Comité Europeo de Normalización” (CEN) qui per mitjà de 
les seves comissions tècniques reconeix les normes ISO, actualitzant-les i ampliant-les. 
 
A l’estat espanyol, les competències sobre soroll corresponen al municipi de forma plena tot 
i que en la pràctica vénen emmarcades en diverses normatives sectorials, concretament en 
la d’activitats classificades, la urbanística, la sanitària, i la circulació i trànsit.. 
 
A Catalunya, la Resolució de 30 d’Octubre de 1995 del Departament de Medi Ambient 
aprova un model d’ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions que pot 
ser adoptada pels municipis íntegrament o bé adequant-la a les seves peculiaritats i 
necessitats. 
 
En línies generals els àmbits de l’actuació municipal en matèria de contaminació acústica es 
concreten en: 
 
Àmbit preventiu: 
  


- Llicència d’activitats classificades 
- Planejament urbanístic  
- Llicència urbanística (Norma NBE-CA/88) 
- Ordenació del trànsit 
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- Mesures de sanejament acústic. 
 
Àmbit de vigilància i de control: 
 


- La vigilància periòdica dels nivells d’immissió en l’ambient exterior en totes i 
cadascuna de les zones de sensibilitat acústica. 


 
 


 
DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
• Reglament de 30 de novembre de 1961, que habilitat a l’Administració a dictar 


ordenances, o sotmetre a llicència les activitats sorolloses, a dictar ordres 
individuals i a exercir la potestat sancionadora. 


 
• La Llei general de Sanitat atribueix als ajuntaments el control de les indústries i 


les activitats, i també el control dels sorolls o les vibracions (art. 42.3). 
 
• La Llei de costes prohibeix la publicitat “a través de cartells o tanques o per 


mitjans acústics o àudiovisuals” (art. 25.1.f). 
 
• La Llei 4/1989 de conservació d’espais naturals i de la flora i fauna silvestres (art. 


38.4) habilita l’Administració per intervenir contra el soroll. 
 
• La Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric, l’objecte de la qual és 


establir i regular els instruments i els procediments necessaris per a la prevenció, 
la vigilància i la correcció de la contaminació atmosfèrica, que inclou l’acústica. 


 
 
 
 
A nivell municipal existeix una Ordenança sobre la Protecció del Medi Ambient enfront 
diferents Fonts de Contaminació a Vilafranca del Penedès on es regulen els nivells de soroll 
permesos de la següent manera:  
 
Totes les fonts, estris o aparells productors de sorolls o vibracions de procedència industrial, 
i també les activitats susceptibles de produir soroll requeriran una llicència municipal prèvia a 
la instal·lació i al funcionament. 
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Horaris 
 


ARTICLE APARTAT CONCEPTE HORARI 


23 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 


 
 
 
 
 
1 i 2 


Prohibició de fer soroll, cantar o 
cridar amb un to de veu 
excessivament alt. 
 
Prohibició de fer treballs a la 
via pública que produeixin 
sorolls que superin els límits 
establerts. 
 
Prohibició de carregar 
mercaderies i de manipular 
caixes, contenidors, etc. 
 


 
 
 
 
 
Laborables: de 22h a 8h 
Festius: de 22h a 9h 


 


Taula de nivells sonors màxims permesos 


 NIVELL SONOR EXTERIOR 
MÀXIM DE dB(A) 


NIVELL SONOR INTERIOR 
MÀXIM DE dB(A) 


ZONA DE 
RECEPCIÓ 


DIA NIT DIA NIT 


 
NO 
INDUSTRIAL 
 
INDUSTRIAL 
* 


 
 55                       45 
 
  65                       55 


 
40 30 
 
45                        35 


* S’exceptuen els habitatges que hi hagi ala mateixa zona on s’apliquen els nivells de la 
zona no industrial. 


Mètodes de mesura de soroll 
 
Nivell sonor exterior: el micròfon i l’equip de mesura s’ha de col·locar a una distància de 3 
metres de la façana o de la línia de propietat de l’establiment o activitat emissora i entre 
1,2/1,5 metres d’alçada sobre el sòl 
 
Nivell sonor interior: El micròfon de l’equip de mesura s’ha de col·locar en el centre de 
l’habitació o a una distància no inferior a 1 metre de la paret i a una alçada d’1,2/1,5 metres. 
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El nivell sonor interior s’ha d’utilitzar com a indicador del grau de molèstia per soroll en un 
edifici, quan se suposi que el soroll es transmet des del local emissor per l’estructura i no per 
la via aèria de façana, finestres o balcons. En aquest cas, el criteri a aplicar serà el de nivell 
sonor exterior. 
 
S’ha de fer tres mesures de soroll, separades un minut cada una, i en cada una d’aquestes 
mesures, s’ha de seleccionar el valor més representatiu i deixant de banda els increments 
de valors produïts per pertorbacions externes a la font sonora que es mesura. 
 


SOROLLS MÀXIMS ADMISSIBLES EN VEHICLES 
 
 


1. Vehicles als quals és aplicable: Tots els vehicles, excepte la maquinària 
 d’obres i les màquines agrícoles automotores. 


 
2. Límits màxims: 


 
Tractors agrícoles: 
 
• Amb potència fins a 200 CV DIN    91 dB(A) 


 
• Amb potència superior a 200 CV DIN   91 dB(A) 


 
Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cm3 
 
• De dues rodes      82 dB(A) 


 
• De tres rodes       84 dB(A) 


 
Altres vehicles automòbils 
 
• De dues rodes: 


-Cilindrada entre 50 i 80 cm3    82 dB/A) 
-Cilindrada entre 80 i 175 cm3    82 dB(A) 
-cilindrada superior a 175 cm3    84 dB(A) 


 
• De quatre rodes o més: 
 
- Vehicles destinats al transport de passatgers, amb nou seients o  


  menys amb el conductor inclòs    82 dB(A) 
 


- Vehicles destinats al transport de passatgers, amb més de nou  
seients, inclòs el del conductor, i amb una massa màxima autoritzada 
superior a 3,5 tones.      84 dB(A) 
 
- Vehicles destinats al transport de passatgers, amb més de nou  
seients, inclòs el del conductor, vehicles destinats al transport de 
mercaderies.       89 dB(A) 
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2.2.4.1. Resum de la situació actual 
 
Amb les dades de campanyes de mesura de sorolls fetes anteriorment i d’altres de més 
recents, es pot seguir l’evolució del nivell de soroll, provocat sobretot pel trànsit o focus 
mòbils,  en algunes de les vies d’accés a Vilafranca, i detectar aquells punts on continua 
sent un problema o un focus de contaminació acústica important. 
 
 
La percepció del soroll pels habitants de Vilafranca del Penedès. 
 
Parlem de soroll per referir-nos a tot aquell conjunt de sons que provoquen una determinada 
molèstia a les persones; dit d’una altra manera, els que produeixen una sensació auditiva 
desagradable i que, per això no són desitjats. El soroll, per tant, té una component 
subjectiva. 
 
La subjectivitat en la percepció del soroll es comprova quan es realitzen enquestes a la 
població. A Vilafranca, l’any 1993, s’obtingueren algunes dades interessants: 
 


• Un 80% dels ciutadans de Vilafranca mostraven una actitud desfavorable cap al 
soroll. Fins i tot hi ha un 12% que no el tolera gens. 


 
• Els veïns de Vilafranca qualificaven de bastant molest el soroll produït pel trànsit i per 


les obres de construcció. Les discoteques, les sirenes, la recollida d’escombraries, els 
veïns, el tren, les indústries, els comerços, i les cafeteries eren qualificats com a fonts 
poc molestes. 


 
• A l’hora de valorar la incidència del soroll sobre les activitats es detectà que el soroll 


no interferia a un 17% de la població. Ho feia poc a un 45%, a  un 34% bastant i un 
2% estava molt afectat. 


 
• El soroll provocava mal de cap a un 69% de la població i pèrdua de capacitat auditiva 


a un 76%. Així mateix, un 85%  dels enquestats afirmava que el soroll produeix 
efectes psicosocials. Aquests efectes es manifesten, principalment, en disminució de 
la concentració, en augment del nerviosisme i de la irritabilitat. 


 
• Un 86 % dels enquestats afirma que fa poc soroll, atribuint les seves causes a altres 


persones o als objectes. 
 


• Existència de carrers en els que el soroll es percep com acceptable i, en canvi, els 
nivells de soroll superen els 70 dBA. 


 
 
Així doncs, la població veu el soroll com un factor que disminueix la seva qualitat de vida. 
Aquest aspecte és confirmat per les dades científiques amb les quals s’ha comprovat que 
l’exposició a determinats nivells de soroll provoca efectes sobre la salut de les persones, ja 
sigui des del punt de vista fisiològic o des de la vessant psicològica. Sofrir nivells sonors alts 
provoca estrès, alteració del son i irritabilitat, encara que una exposició prolongada també té 
el risc d’augmentar la freqüència respiratòria, el vertigen i la pressió sanguínia. I, sens dubte, 
pot provocar una pèrdua substancial de la capacitat auditiva. Per tot això, l’Organització 
Mundial de la Salut aconsella que el nivell de soroll exterior diürn sigui inferior a 55 dBA, i el 
nocturn a 44 dBA. 
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Nivells de sorolls i vibracions a Vilafranca del Penedès 
 
 
De la mateixa manera que es controla la qualitat dels aliments i de l’aigua o que es vigila 
l’estat de l’atmosfera, s’han de fer mesures per tal de conèixer el nivell acústic de les 
diferents parts de la ciutat. A Vilafranca s’han realitzat diferents estudis per tal de conèixer la 
qualitat acústica dels carrers de la vila. El més recent fou realitzat el mes de juny d’aquest 
any, en motiu d’aquesta auditoria. Es mesurà el nivell sonor en 12 punts des de les 11:00 a 
les 16:00 hores.  
 
Aquests punts són els carrers en els quals hi ha les intensitats de trànsit més altes i els 
valors enregistrats foren: 
 
 


Nivells de soroll detectats en vies urbanes de Vilafranca 
 


LOCALITZACIÓ dBa 


Av. Pelegrina 70 


Av. Tarragona, Polígon 68 


Av. Tarragona, 45 68 


Pl. Sant Francesc 67 


C/ Hermenegild Clascar 66 


Av. Tarragona, 113 66 


Av. Barcelona, 8 65 


Av. Tarragona, 105 65 


Av. Vilanova, 17 65 


Balcó de les Clotes, 43 65 


Ctra. d’Igualada, 64 65 


Ctra. de Moja 64 
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Com que es disposa d’estudis anteriors, es pot veure l’evolució que ha seguit el nivell sonor 
en els darrers anys: 
 
 
 


Evolució dels nivells sonors a Vilafranca en els darrers anys 
 


 
 


 
Evolució del nivell de soroll a les vies més importants de Vilafranca 


 


Oct-des
92


Abr-jun 93Jul-set 93 Oct-nov
93


Juny 99
60


65


70


75


80


85


90


dBA


Av. Barcelona, 8 Av. Tarragona, 4


60


62


64


66


68


70


72


74


76


78


80


82


84


86


Oct-des
92


Feb-
mar 93


Abr-jun
93


Jul-set
93


Oct-nov
93


Juny 99


dBA


Av. Tarragona, 105


Av. Tarragona, 45


Av. Tarragona, 113


c/ Hermenegild Clascar, 10


Ctra. de Moja, 23


Av. Vilanova, 17


Ctra. d'Igualada 64
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Vibracions provocades pel pas dels ferrocarrils de la Renfe a Vilafranca 
 
 
Normalment, a l’hora de tractar el terme del soroll també es fa 
referència al de les vibracions, perquè solen tenir el mateix agent 
causant. Un d’aquests és el ferrocarril que, en el cas de 
Vilafranca, travessa la ciutat pel mig. Això ha estat motiu de 
queixes dels ciutadans i ha portat a la sol·licitud per part de 
l’ajuntament d’estudis tècnics per determinar els nivells de soroll i 
vibracions en els habitatges i trobar les mesures correctores que 
RENFE hauria d’adoptar amb l’objectiu de reduir el soroll i les 
vibracions que reben els edificis situats al costat de la via 
(Passeig de Rafael Soler). 
 
Fins ara, en aquest sentit, s’han elaborat dos informes diferents: 
 
• “Informe sobre el soroll o vibracions produïdes pel pas del Ferrocarril al Passeig de 


Rafael Soler de Vilafranca del Penedès.” Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. Setembre 1997 


 
• “Medició de nivells de vibració”, Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat 


Politècnica de Catalunya. 


 


2.2.4.2. Elements significatius 
 
L’observació de les dades de nivell sonor dels diferents anys ens mostra una tendència a la 
disminució del soroll en els carrers on s’han pres les mesures. Per aquest cas concret, 
doncs, hi ha hagut una clara millora de la qualitat de vida a Vilafranca. 
 
Ara bé, la normativa estableix que en les zones de sensibilitat acústica moderada, el nivell 
màxim recomanat en l’ambient exterior és de 55 decibels durant el període de 7:00 a 22:002. 
Exceptuant la carretera de Moja, la resta iguala o supera aquest valor.  
 
La reducció del nivell sonor en aquestes vies sembla que hauria de ser deguda a una 
disminució en la intensitat del trànsit. A hores d’ara només podem comparar les dades de 
l’Avinguda Barcelona i, en aquest cas, es compleix l’invers: des de l’any 1995 el nombre de 
vehicles que circulen per aquesta via ha augmentat en uns 2.500 vehicles diaris i, en canvi, 
el soroll ha disminuït en 10 decibels, des de 1992. Les causes possibles d’aquest fenomen 
són: 
 
 


• Disminució del soroll produït pels vehicles fruit de les innovacions tècniques. 
 


• Aplicació de la normativa existent sobre la matèria. 
 


                                            
2 Segons l’Ordenança Municipal sobre la protecció del medi ambient enfront diferents fonts de  
contaminació. 
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• Disminució del trànsit de vehicles pesats. 
 


• Diferències en la metodologia emprada per fer les mesures. 
 
Aquest darrer aspecte s’hauria de tenir en compte de cara a la realització de propers estudis 
per tal que els criteris utilitzats els facin comparables. 
 
Els dos informes que fan referència als nivells de soroll i vibracions produïdes pel pas del 
tren als habitatges del Passeig Rafael Soler coincideixen en el fet que se superen clarament 
els valors admesos per l’Ordenança municipal tipus reguladora de soroll i vibracions 
(sobretot els nivells nocturns de soroll) degut sobretot al canvi d’agulles.  
 
La substitució del canvi d’agulles actual  per un canvi amb poques discontinuïtats entre rails, 
tal i com proposa RENFE, és una primera mesura per solucionar aquesta situació i millorar 
la qualitat de vida de les persones afectades que hi viuen a prop, però la solució definitiva 
passa pel soterrament de la via ferroviària que també suposaria recuperar sòl urbà i eliminar 
la barrera que suposa aquesta línia entre dues parts importants de la vila. 
 
Els Ajuntaments tenen les competències sobre el soroll de forma plena. Aquest control el 
poden fer efectiu mitjançant l’ordenació del trànsit, l’atorgament de llicències d’activitats i la 
planificació urbanística. Les ordenances municipals, a més, permeten regular aquest 
problema, segons la realitat del municipi. Des de l’Ajuntament s’han realitzat diferents 
campanyes de mesura del soroll emès per les motos. De cara al futur, està previst establir 
un conveni amb els tallers mecànics per a què col·laborin en la reducció del soroll emès per 
les motos i es disposa d’un projecte de full informatiu per donar a qui vagi a matricular-hi la 
moto a partir de la tardor. Aquest full inclourà diferents aspectes, entre els quals estarà el 
soroll. 
 
 
 
 
 
 
 
El cost ambiental del soroll es calcula tenint en compte un cert nombre de factors com ara la 
pèrdua de la productivitat, les conseqüències per la salut, les repercussions en el patrimoni i 
la pèrdua de benestar psicològic. Les estimacions internacionals del cost del soroll oscil·len 
als voltants del 0,1% del PIB. Traduït a l’Estat espanyol donaria una xifra de 70.000 milions 
de pessetes. Llibre verd sobre l’impacte del Transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Soroll 
 
 
 


 
 


       DIPUTACIÓ DE BARCELON.Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 115 


Fent una valoració dels aspectes favorables i desfavorables de la situació actual de la 
contaminació acústica a Vilafranca, tenint en compte criteris de sostenibilitat, obtenim la 
taula següent: 
 
 


 
Aspectes favorables 


 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Nova variant de la N-340. 
 
• Disminució del trànsit a les Avingudes de 


Barcelona i Tarragona. 
 
• Av. La Pelegrina, Carrer Guardiola, Balcó 


de les Clotes, i Av. Pla del Diable com a 
vies perimetrals. 


 
• Participació en la jornada “el dia sense 


Cotxes”. 
 
• Campanyes de control de les emissions i 


el soroll dels vehicles. 
 
• Ordenança municipal sobre la protecció 


del medi ambient enfront diferents fonts 
de contaminació, que regula la qualitat 
sonora del municipi. 


 


 
• Retenció del trànsit provocat pels 


semàfors a vies que travessen el nucli 
urbà augmentant les emissions de gasos 
(CO2) i el soroll. 


 
• Ús abusiu del transport privat. 
 
• Volum de trànsit elevat a l’Avinguda 


Tarragona i Avinguda Barcelona amb 
nivells moderats/alts de contaminació 
atmosfèrica i acústica, tot i que ha millorat 
amb la nova variant de la N-340. 


 
• Vibracions i soroll produïdes pel pas del 


tren de la RENFE, en els habitatges 
propers a la via que travessa el municipi. 


 
• Manca d’un equip complert de sonometria 


per part de l’ajuntament. 
 
• Dificultat a l’hora de fer les mesures 


sonomètriques. 


 
 
 
Els sorolls a les ciutats van en augment, no solament pel desenvolupament urbanístic de les 
ciutats (més comerços, més tallers, més  establiments d’hostatgeria, més bars musicals, 
etc.), sinó que també per la progressiva presa de consciència del ciutadà que defensa, cada 
dia més, la seva qualitat de vida. 
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2.2.1. AIGÜES  


2.2.1.1. Abastament  
 
Introducció 
 


En el nostre país l’aigua potable és un recurs més aviat escàs i al mateix temps 
imprescindible per al desenvolupament, pel que  està sotmesa a una intensa 
legislació. 
 
Qualsevol política d’aigua ha de tenir com a objectius principals: 
 
- Prevenir i evitar la contaminació de les aigües subterrànies i superficials. 
- Rehabilitar les fonts d’aigua amb programes d’estalvi dotats dels recursos 
econòmics necessaris per incentivar inversions que minimitzin el consum 
d’aigua. 
 
L’efecte combinat del creixement econòmic i del previsible canvi climàtic, 
empitjora la situació. És per això que la gestió de l’aigua més sostenible és 
aquella que es basa en un model que s’encarregui de la demanda i no tant de 
l’oferta d’aigua. 
 
Una mesura molt important per gestionar la demanda és l’estalvi d’aigua a tots 
els nivells: als domicilis, a la indústria i a l’agricultura. 


 


Legislació: 
 
A nivell comunitari: 
- Directiva 76/464 que tracta de les substàncies perilloses a l’aigua i té l’objectiu de reduir 


o eliminar la contaminació causada per substàncies perilloses en el medi aquàtic en 
general. 


- Directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. 
- Directiva 75/440, Directiva 79/869 i Directiva 80/68. Relatives a la qualitat de les aigües 


superficials  destinades a la producció d’aigua potable per garantir que l’aigua per al 
consum humà assoleix tots els objectius de qualitat. 


- Directiva 76/160. Normativa d’aigües de bany. 
 
A l’estat: 
 
- Ley 29/85 de 2 d’agost, de Aguas, és l’única disposició a l’estat amb rang de llei en 


aquesta matèria. 
 
- Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre que aprova la reglamentació tècnicosanitària 


per al proveïment i control de la qualitat de les aigües potables de consum públic. 
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A Catalunya: 
 
- Llei 17/1987, de 13 de juliol, reguladora de l’administració hidràulica de Catalunya, refosa 


pel Decret 1/1988 de 28 de gener. 
 
- Llei 5/1990 de 9 de març d’infraestructures hidràuliques. 
 
- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
 


La present Llei continua la reforma del marc normatiu en matèria d’aigües duent a terme 
una reordenació dels principis i les competències que informen l’actuació de 
l’Administració hidràulica, reformant el règim de la planificació hidrològica i modificant la 
tributació sobre l’aigua, per donar resposta als nous requeriments. 


 
Aquesta llei proclama els principis bàsics que han de regir l’actuació de la Generalitat en 
aquesta matèria, els quals es fonamenten en la consideració de l’aigua com un recurs 
natural escàs i indispensable per al desenvolupament harmònic i sostenible de les 
activitats econòmiques, que ha d’ésser optimitzat i que requereix una gestió eficient 
mitjançant la introducció de tècniques d’estalvi d’aigua i de foment de la reutilització 
planificada del recurs. 
 
Com que cal prendre decisions al nivell més pròxim a les situacions concretes d’ús i 
degradació del recurs, en el títol I aquesta Llei possibilita la creació d’entitats locals de 
l’aigua (ELA), a les quals atribueix competències i recursos econòmics de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i també dels ens locals, quan sigui procedent, en matèria 
d’abastament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals per a la gestió més eficient dels 
recursos hídrics; alhora que fomenta la constitució d’entitats locals de l’aigua per a la 
gestió més eficient dels recursos hídrics; alhora que fomenta la constitució d’entitats 
locals de l’aigua per a la gestió integrada de l’aigua en l’àmbit de conca o de porció de 
conca fluvial. 
 
 


La nova Llei catalana de l’aigua 
 
Finalitat: incorporar els principis i objectius ambientals de la Unió Europea per a la gestió 
integrada de l’aigua (especificats en una proposta de Directiva de 1997 pendent 
d’aprovació) 
 
Objectius: 
 
- Unificar les estructures administratives existents 
- Fer efectiu el principi de subsidiarietat. Atributació de competències a entitats locals. 
- Simplificar i racionalitzar la tributació. 


 
Els instruments: 
 
- Creació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
- Creació de les Entitats Locals de l’Aigua (ELA) 
- Creació d’un nou impost ambiental. Fusiona els cànons de sanejament i          


d’infraestructures hidràuliques. 
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- Decret 188/199, de 13 de juliol, pel qual es regulen les deduccions en la tributació sobre 
l’aigua. 


 


Resum de la situació actual 
 
Els recursos hídrics, superficials i subterranis, de l’Alt Penedès no són suficients per satisfer 
la demanda d’aigua potable de la comarca. Això ha fet que s’hagi de portar aigua del 
sistema Ter-Llobregat. Per aquesta via, Vilafranca rebrà 2,5 milions de metres cúbics l’any, 
quantitat a la que cal afegir els recursos propis que l’Empresa d’Aigües extreu de 19 pous. 
En els set primers mesos de 1999, entre el pou Torre de la Bleda i el sistema Ter-Llobregat 
havien subministrat, quasi bé el 50 % de l’aigua; la resta es distribueix entre 7 pous. 
 
 
 


Pous de subministrament d’aigua a Vilafranca del Penedès 
 


Pou Fondària (m) Diàmetre (m) 
Cases Noves 1 41.15 2 
Cases Noves 2 29 1,3 
Sant Jaume 225 0,4 
Andrax Artesia 185 0,55 
Torre petita 7,65  
Torre gran 7,65  
Torre Artesia 90 0,35 
Trens 105 0,5 
Can Sogas Petit 10,5 1,3 
Can Sogas Gran 9,2 1,3 
Can Sogas Artesia 226 0,45 
Pegats 1 191 0,6 
Pegats 2 243 0,4 
Pacs Vinya 370 0,4 
Pacs Riera 169 0,5 
Pacs Caseta 7,5 2,4 
Cristalera 323 0,3 
Cal Marcas 34,5 1,15 
Can Lleo 58 1,5 


 
 
 
Es fan anàlisis periòdiques de la qualitat de les aigües dels pous que abasteixen els dipòsits 
de subministrament d’aigua a la població.  
 
No hi ha constància de cap episodi important de contaminació detectat als pous 
d’abastament. 
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Evoluació mensual de l'extracció de cada manantial. 1998
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Els serveis de proveïment i sanejament de l’aigua són de titularitat municipal i els presta 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca del Penedès, SA, com a forma de gestió directa 
de serveis públics. 
 
Aquesta empresa porta a terme una campanya per afavorir la col·locació de comptadors, 
substituint l’antic sistema d’aforaments. Actualment, s’està produint un augment regular del 
percentatge d’abonats que disposen de comptadors com a element de mesura del consum. 
Concretament, la situació a hores d’ara és: 
 


Mesura del consum d’aigua 
Abonats 12.576 


Comptadors 1.506 12% 
Aforaments 11.250 88% 


 
 
La xarxa de distribució d’aigua potable de Vilafranca va ser construïda abans de 1950 i tenia 
una longitud de 44 km l’any 1997. Per aquestes conduccions es perd una part de l’aigua que 
hi circula, cosa que obliga a l’empresa a fer-ne un manteniment continuat. Les obres de 
renovació han afectat a un 10% de la xarxa i suposen un augment de diàmetres de 
canonada i, per tant, de cabals. A més, la xarxa s’ha allargat en 4,5 km, amb la qual cosa, 
actualment és de 48,5 km. 
  
 
Els consums d’aigua a Vilafranca segueixen els valors que es mostren a continuació: 
 
 


Dades de l’abastament d’aigua potable de Vilafranca del Penedès 
 


 1994 1995 1996 1997 1998 
Proveïda pel Servei 
Municipal (l/hab/dia) 


    227,7 


Facturació (l/usuari/dia) 731 732 723 716 737 
Facturació (l/hab/dia) 276 283 288 290 309 
Proveïment anual (m3)     2.457.406 
Facturació anual (m3)     3.334.714 
Destinació1: 


Municipal (7,5%)     179.827 
Domèstic (72,5%)     1.738.327 


Industrial (20%)     479.538 
Altres captacions: 


Manantials     2.457.406 
Consum total: 


Total     2.457.406 
l/hab/dia     227,7 


Font: companyia Aigües de Vilafranca 
 
 


                                            
1 Valors aproximats, calculats a partir dels percentatges (un 72,5,% per ús doméstic, un 7,5% per ús municipal i 
un 20% per ús industrial). 
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L’evolució anual d’aquest consum mostra que, exceptuant el mes de novembre, cap mes té 
un consum inferior a 200.000 m3. Al mes de novembre es detecta el valor mínim, prop de 
160.000 m3, mentre que el màxim es produeix al març. 
 
Al 1995, es calculà que els domicilis són els que consumeixen pràcticament tot l’aigua, 
deixant un 6% per a la indústria. L’ús domèstic de l’aigua potable no experimenta grans 
oscil·lacions al llarg de l’any, mentre que si ho fa l’industrial. Això és degut a l’increment en la 
demanda de la indústria vitivinícola durant el mes de setembre. Pel que respecta al consum 
anual per abonat, en aquell any se situava en 256 m3. 
 


Elements significatius 
 
Una primera reflexió sobre l’ús actual de l’aigua potable s’en desprèn de l’existència de 
transvasaments d’aigua des d’una conca fins a una altra. La creixent demanda d’aigua 
potable i l’escassetat d’aigua dolça en algunes regions obliguen a fer aquests 
transvasaments des de llocs en els que l’aigua està en abundància cap a llocs on aquesta 
manca. Això porta associat una despesa econòmica gran que, en darrer terme, recau sobre 
els ciutadans, però no és menys important l’impacte que aquestes obres tenen sobre el cicle 
de l’aigua i, per tant, sobre els ecosistemes. Les noves normatives tant a nivell estatal com 
autonòmic (nova Llei catalana de l’aigua) plantegen la gestió de l’aigua a partir de l’oferta i 
no de la demanda, de manera que es permeten transvasaments a grans distàncies amb la 
creació de grans infrastructures i amb grans inversions que repercuteixen sobre el cost final 
de l’aigua. A Vilafranca actualment l’aigua captada del sistema Ter-Llobregat representa un 
22% de la captació total d’aigua potable. 
 
Per altra banda hi ha una quantitat important d’aigua subterrània, una part de la qual s’extreu 
a partir de pous particulars, que no està controlada i podria contribuir a millorar l’oferta 
d’aigua a la vila sense la necessitat d'anar-la a buscar a altres conques allunyades. 
 
Com ja s’ha comentat existeix una clara tendència a augmentar el consum d’aigua potable. 
Tot i que, des de diferents ens, es va insistint en què els recursos hídrics dels que es 
disposa no són il·limitats, no hi ha, encara, una clara consciència sobre aquest tema i, en 
general, es prenen poques mesures d’estalvi. El sistema d’aforaments existent a Vilafranca 
afavoreix el consum més que no pas l’estalvi, ja que l’abonat rep i paga per una quantitat 
fixa d’aigua. Actualment, però, aquest sistema està sent substituït per comptadors, els quals, 
conjuntament amb altres mesures, han de possibilitar un major estalvi d’aquest recurs. Ara 
bé, en darrer terme, aquest estalvi depèn del consumidor ja que és ell qui, en definitiva, obre 
i tanca l’aixeta. Bona part des esforços de l’administració, doncs, s’hauran de centrar en 
aconseguir que el ciutadà utilitzi l’aigua d’una manera més racional. 
 
 


Consum d’aigua a Catalunya (litres/habitant/dia) 
 
Entitat 1992 Actual 2012 2025 
PHCIC 452  540  
ATLL  308  354 


Font: Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya (PHCIC) i Aigües del Ter Llobregat. 
 
 
“La diferència entre les dades del PHCIC i des d’ATLL mostra la manca d’un criteri 
homogeni a l’hora d’avaluar la demanda d’aigua. Aquesta discrepància entre dues entitats 
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públiques té una importància cabdal perquè aquestes estimacions serveixen de base perquè 
el Govern decideixi si cal, o no, importar aigua d’altres conques per satisfer un suposat 
augment de la demanda. 
 
L’estudi d’ATLL considera que els recursos locals (pous) estan sobreexplotats i que la 
qualitat de l’aigua és dolenta. Així, dels 173 hm3/any d’aigua subterrània que s’exploten 
actualment s’hauria de passar a 92 hm3/any per garantir quantitat i qualitat. També 
considera que cal garantir un cabal ecològic per al Llobregat i el Ter i, per tant, probablement 
alguns recursos superficials del Llobregat que avui s’exploten no podran explotar-se. 
 
La necessitat del transvasament és conseqüència de l’estratègia de l’oferta, que no té en 
compte la possibilitat de control de la demanda i d’augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua2.” 
 
 
Una altra mesura a contemplar és la reutilització de l’aigua que ha estat depurada. Tot i que 
per les seves característiques no pot ser utilitzada directament per al consum, sí que pot 
substituir, en condicions molt controlades i sempre i quant compleixi les normatives 
sanitàries, a l’aigua potable que es fa servir per regar, per a la neteja viària, per a la 
restitució de cursos fluvials o en la indústria.  
 
Un altre aspecte a destacar és l’aigua que s’estima que es perd per les conduccions. El seu 
manteniment i la reparació dels desperfectes, en tant que disminueix les fuites i la possibilitat 
que se’n produeixin, assegura una major eficiència del sistema i, per tant,  afavoreix una 
millor utilització dels recursos. 
 
La qualitat d’algunes aigües utilitzades pel reg d’horts i pel consum propi, que provenen de 
pous particulars, representa un cert risc per la salut de les persones que en fan ús. Cal fer 
analítiques que garanteixen l’ús correcte d’aquestes aigües, que determinin si son o no 
aptes pel consum,  i no s’hauria d’utilitzar l’aigua de les rieres del Llitrà i l’Adoberia per regar. 
 
 
 


                                            
2 Text extret d’un article publicat a la revista Sostenible núm. 2, escrit per Narcís Prat del Departament d’Ecologia 
de la Universitat de Barcelona.  
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2.2.1.2. Aigües residuals 
 
“Aigües residuals: Són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions 
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades junt amb 
aigües d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o les lleres públiques.” 
 


Junta de Sanejament. 


Legislació: 
 
A la CEE: 


- Directiva 91/271 CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre aigües residuals 
urbanes. 


 
- Directiva 91/676 CEE relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació 


produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura. 
 
- Directiva 86/278 CEE per l’ús de fangs de depuradors en agricultura (86/278) 
 
A Catalunya: 
 
- Llei 5/1981, de 4 de juny, de desenvolupament legislatiu en matèria d’abocament i 


tractament d’aigües residuals. És bàsicament una llei de planificació i finançament i que 
s’inspira en el principi de “qui contamina paga”, seguint la pauta d’altres lleis europees 
d’eficàcia provada. 


 
Principis d’aquesta llei: 


 
1. Principi d’equitat. Els causants de la contaminació pagaran en funció de la 


contaminació abocada. 
2. Principi de solidaritat. Els recursos econòmics obtinguts en una zona (conca o 


conjunt de conques hidrogràfiques) s’utilitzaran per a millorar la qualitat de les 
aigües de la zona. 


3. Principi de millora progressiva. Les actuacions es realitzaran al ritme que 
permetin els recursos disponibles, seguint les prioritats fixades en el Pla de 
sanejament. 


4. Principi de rendibilitat. Els recursos econòmics s’administraran de la manera més 
eficaç, utilitzant la millor tecnologia, agrupant els abocaments de diverses 
aglomeracions de la manera més racional i incorporant els abocaments d’aigües 
industrials quan sigui tècnicament i econòmicament aconsellable. 


 
 
- Llei 19/1991 de 7 de novembre de reforma de la Junta de Sanejament 
 
- Decret 320/1990 de 21 de desembre sobre el Cànon de sanejament 
 
- La llei 7/1994, de 18 de maig; i el Decret 83/1996 de 5 de març sobre les mesures de 


regularització d’abocament d’aigües residuals. 
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- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
 


Quant a les sancions, aquesta llei faculta a l’Administració local a sancionar amb multes 
de fins a 25.000.000 ptes, l’incompliment reiterat de les normatives municipals en 
matèria d’aigües residuals. 


 


Resum de la situació actual 
 
L’origen de les aigües residuals és de tipus domèstic (95%) i industrial (5%). Tant l'un com 
l’altre són abocats al clavegueram públic, tot i que, per les seves especials característiques, 
les aigües industrials cal que estiguin dins d’uns determinats paràmetres.  
 
L’aigua així recollida,  mitjançant 17,5 km de canonades de formigó, és conduïda fins 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vilafranca del Penedès amb capacitat per 
tractar uns 13.000 m3/dia. Actualment aquesta instal·lació rep uns 11.000 m3/dia. Des del 
mes de novembre de 1990, la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès- Garraf, com a 
conseqüència del traspàs d’algunes competències en matèria de sanejament, és l’ens que 
explota l’estació depuradora. 
 
L’entrada d’aigua a l’estació depuradora és força regular al llarg de l’any. Tan sols es veu 
incrementada puntualment pels processos de la indústria vitivinícola. Un cop depurada, 
l’aigua s’aboca a la riera de Llitrà, mentre que els fangs originats en el procés s’envien a 
diferents plantes de compostatge. 
 
L’abocament al clavegueram públic les aigües residuals de les indústries pot incrementar el 
volum i la contaminació de les aigües que circulen per la xarxa. Aquesta contaminació s’ha 
observat que ha anat disminuint al llarg dels anys, fruit de la instal·lació d’estacions 
depuradores a les pròpies indústries o de l’aplicació d’altres mètodes de reducció de la 
contaminació, de manera que entre 1994 i 1998 s’havia calculat una reducció del 25% en la 
contaminació d’origen industrial segons les dades d’entrada d’aigua a la depuradora. 
 


Elements significatius 
 
L’excessiu ús d’aigua i la seva utilització inadequada, a més de significar un malbaratament 
d’un recurs escàs, incrementa el volum d’aigua que circula pel clavegueram i que, per tant, 
s’ha de depurar. Com a conseqüència, s’han d’invertir més recursos materials i energètics 
per depurar l’aigua. De manera que les accions que s’emprenguin per promocionar l’estalvi 
d’aigua tindran, a més, incidència en la depuració i en les xarxes de clavegueram. 
 
Cal tenir en compte que en els últims anys, un nombre important d’empreses han incorporat 
depuradores per les seves pròpies aigües residuals, el que ha motivat una reducció dels 
nivells de contaminació de l’aigua que arriba a l’EDAR de Vilafranca. Ara com ara aquesta 
tendència està bastant estabilitzada tot i que resten encara mesures importants en el sector 
de la industria a la zona per millorar el sanejament de les aigües. 
 
Pel que fa als resultats obtinguts de les mostres d’aigua recollides a la riera del Llitrà cal 
remarcar la millora de la qualitat de l’aigua, al mateix temps que es produeix també un 
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important augment del seu cabal, en el punt de mostreig situat un cop passada la 
depuradora d’Aigües Residuals de Vilafranca. 
 
 


 
Reutilització 
 
L’escassetat d’aigua que té lloc en algunes èpoques de l’any, ha fet pensar en la reutilització 
de l’aigua residual, un cop depurada. Ara bé, les especials característiques químiques i 
biològiques d’aigua fan que aquesta reutilització es faci sota unes condicions i en unes 
circumstancies tals que no posin en perill la salut humana, així com la flora i la fauna. 
 
En aquest sentit, la Llei d’Aigües de 1985 contempla aquesta situació en un article encara no 
desenvolupat.. Aquest article, però va ser declarat bàsic pel Tribunal Constitucional, cosa 
que comporta que tant l’Estat com les comunitats autònomes han d’establir les condicions 
bàsiques per a la reutilització de l’aigua. 
 
Sobre aquest tema, el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa la Llei 
d’Aigües, disposa que tots els supòsits de reutilització hauran d’estar subjectes a informe 
vinculant de l’autoritat sanitària i prohibeix la reutilització directa de les aigües residuals 
depurades per a l’abastament, excepte en els casos d’emergència i sempre que ho aprovi 
l’autoritat sanitària. 
 
A la pràctica ja s’han portat a terme algunes iniciatives en el reg de camps de golf i de 
jardins urbans. 
 
Actualment les autoritzacions d’aprofitament d’aigües depurades li correspon a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
Una altra mesura a tenir en compte pel reaprofitament de les aigües i per tant per 
l’optimització d’aquest recurs escàs, és la separació dels sistemes de recollida de l’aigua de 
pluja per una banda i les aigües residuals contaminades per l’altra, de manera independent i 
per tant donant el tractament i l’ús adequat a cadascuna d’aquestes aigües. En alguns 
països de la Unió Europea ja s’estan duent a terme experiències en aquest sentit, i a 
Vilafranca mateix, el Polígon Domenys II s’ha urbanitzat tenint en compte dos sistemes 
independents de recollida de les aigües residuals i les aigües de pluja. 
 
 
 
“L’aprofitament de l’aigua regenerada i recollida localment és un indicador de 
sostenibilitat urbana, la utilització de fonts de subministrament allunyades del lloc de 
consum és un indicador del contrari.” 
 
 
 
 
Finalment, dues reflexions sobre la gestió de l’aigua a Vilafranca. En primer lloc, assenyalar 
que, de moment, en aquesta intervenen directament una administració pública, l’Ajuntament, 
una societat mercantil integrant de l’ens local, l’Empresa Municipal d’Aigües que gestiona les 
aigües potables i el clavegueram municipal i una administració local supramunicipal, la 
Mancomunitat Penedès-Garraf que gestiona les aigües residuals i el sanejament en alta.  
Tots ells, però, han d’estar coordinats amb la Generalitat de Catalunya a través de la Junta 
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de Sanejament, tant pel tema econòmic com per la planificació. A tot aquest organigrama 
caldrà veure com afecta l’Agència Catalana de l’Aigua i la Llei 6/1999, de 12 de juliol, 
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. En segon lloc, apuntar que l’extracció, l’ús i la 
posterior depuració de l’aigua potable a Vilafranca, com en tantes altres ciutats i altres 
aspectes ambientals, no té lloc només al seu terme municipal, sinó que la seva empremta 
arriba fins a llocs bastant allunyats. 
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CLASSIFICACIÓ  DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 
 
Paràmetres: 
- Temperatura (ºC) 
- Oxigen dissolt (mg/l) 
- Demanda Bioquímica d’oxigen als cinc dies (DBO5) 
- Demanda química d’oxigen (DQO) 
- ISQA, índex simplificat de qualitat de l’aigua, que té en compte la temperatura,                    


l’oxidabilitat, les matèries en suspensió, l’oxigen dissolt i la conductivitat elèctrica. Varia 
entre 0 i 100. 


 
Paràmetres      Usos 
 
Temperatura <20 ºC 
O2 dissolt > 7 mg/l 
DBO5 < 3 mg/l    Tots els usos 
DQO < 20 mg/l 
ISQUA > 85 
 
 
20 ºC < Temperatura <22 ºC 
5 mg/l < O2 dissolt > 7 mg/l  Aigua potable (amb tractaments convencionals) 
3 mg/l < DBO5 < 5 mg/l   Piscicultura 
20 mg/l < DQO < 25 mg/l   Recreatius, fins i tot el bany 
60 < ISQUA > 85 
 
 
22 ºC < Temperatura <30 ºC 
3 mg/l < O2 dissolt > 5 mg/l  Regatge 
5 mg/l < DBO5 < 10 mg/l   Aigua industrial 
25 mg/l < DQO < 40 mg/l   Aigua potable (amb tractaments especials) 
45 < ISQUA > 60 
 
 
25ºC < Temperatura <30 ºC 
medi aerobi    Navegació 
10 mg/l < DBO5 < 25 mg/l   Refrigeració 
40 mg/l < DQO < 80 mg/l   
30 < ISQUA > 45 
 
 
Temperatura <30 ºC 
Absència d’O2 dissolt  
DBO5 < 25 mg/l    Cap ús 
DQO < 80 mg/l 
ISQUA < 30 
Font: Junta de Sanejament 
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2.2.3. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 


Introducció 
 


La qualitat de l’aire, sens dubte,  és un dels principals problemes del 
medi ambient que més preocupen als ciutadans/es d’arreu. Ha estat també un 
dels aspectes ambientals que primer han estat contemplats en la legislació 
dels països, ja que es comença a considerar a la dècada dels seixanta. 


La gravetat de la situació atmosfèrica mundial rau en el fet que 
l’increment de diòxid de carboni té un efecte directe sobre la temperatura 
global del planeta (l’anomenat efecte hivernacle). 


L’ús indiscriminat dels combustibles fòssils és la causa principal de la 
contaminació atmosfèrica. Els seus efectes no només els pateixen els 
sistemes naturals sinó també directament les persones, comportant 
importants riscos per a la salut. En aquest sentit la Unió Europea, en el marc 
de la competència sobre salut pública, ha proposat un programa d’acció 
(1999-2003) per a la prevenció de malalties provocades o agreujades per la 
contaminació atmosfèrica, com a contribució al coneixement i comprensió dels 
riscos per a la salut 


Les àrees de forta concentració industrial contaminant, no `pateixen 
tota la gravetat de la situació ja que els vents se l’emporten lluny i la 
perjudicada resulta ser una població llunyana de la font generadora. 


L’acció política en matèria de protecció de l’atmosfera és especialment 
complexa perquè ha de tenir en compte apreciacions tècniques, no sempre 
clares, conflictes econòmics difícils de resoldre i valors socials a respectar. 
Però la principal dificultat de lluitar contra la contaminació atmosfèrica és que 
vol un consens global a l’hora d’actuar. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
“S’entén per contaminació atmosfèrica la presència a l’aire de substàncies o 
de formes d’energia que impliquen risc, dany immediat o diferit o molèstia per 
a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa. Una activitat 
potencialment contaminadora de l’atmosfera és aquella que, per raó de les 
seves emissions, altera la composició natural de l’aire i causa trastorns als 
éssers vius.” 
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Marc legal 
 
Les Directives europees que fan referència a la contaminació atmosfèrica es poden 
classificar en atenció als estàndards de qualitat de l’aire: 
 
- Les que estableixen estàndard de qualitat de l’aire en relació amb determinants 


contaminants: diòxid de sofre i partícules en suspensió (Directives 80/779 i 89/427) 
plom (Directiva 82/884), diòxid de nitrogen (Directiva 85/203) i ozó troposfèric 
(Directiva 92/72). 


- Les que contenen estàndards de qualitat de productes: sofre en els gasoils 
(Directives 75/716 i 87/219), plom i benzè en les benzines (Directives 78/611, 85/210 
i 87/416). 


- Les que estableixen estàndards de qualitat de focus d’emissions: vehicles (des de la 
Directiva 70/220 fins a la 88/76 i posteriors a l’Acord de Luxemburg de 1985) i 
instal·lacions industrials, i imposen als estats membres l’ús de tècniques 
d’homologació i autorització (Directiva marc 84/360, 88/609, 89/369 i 84/429). 
-Directiva 88/609/CEE. Limita les emissions procedents de les grans instal·lacions de 
combustió. Incorporada en la legislació espanyola pel Reial decret 646/91. 
-Directiva 89/369/CEE. Limita les emissions procedents de les noves instal·lacions 
d’incineració de residus municipals. Incorporada a la legislació espanyola pel reial 
decret 1088/92. 
-Directiva 94/66/CEE. Modifica la Directiva 88/609/CEE pel que fa a les emissions 
procedents de les instal·lacions de combustió entre 50 i 100 MW. 
-Directiva 94/67/CEE. Limita les emissions procedents de les instal·lacions 
d’incineració de residus perillosos. Incorporada a la legislació espanyola pel Reial 
decret 1217/97. 


 
El 24 de setembre de 1996 neix la Directiva 96/61/CEE relativa a la prevenció i al control 
integrat de la contaminació, un gir important en la política europea duta a terme fins 
l’actualitat.  
 
A nivell estatal es presenta la següent legislació: 
 
- Llei 38/1972, de 22 de desembre, de “Protección del Ambiente Atmosférico”. 
- Reial Decret 833/1975, de 6 de febrer. Estableix valors de qualitat per als 


contaminants següents: HCT, CL2, Hcl, compost de fluor, HF, H2S, Sulfur de carboni 
i partícules sedimentables. 


- Ordre ministerial de 10 d’agost de 1976 (Ministeri de Governació). Estableix els 
procediments de presa de mostra i de mesurament dels diferents contaminants. 


- Ordre ministerial de 18 d’octubre de 1976 (Ministeri d'indústria). Estableix instruments 
de prevenció i control de la contaminació industrial de l’atmosfera. 


- Reial Decret 547/79, de 20 de febrer, de modificació del Decret 833/75, de 6 de 
Febrer. 


- Reial Decreto 1613/1985, d’1 d’agost, pel que modifica parcialment el Decret 833/75, 
de 6 de febrer i s’estableixen noves normes de qualitat de l’aire pel que fa a la 
contaminació per diòxid de sofre i  partícules.   


- Modificat pel Reial Decret 1154/1986, d’ 11 d’abril. 
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- Reial decret 717/1987. Estableix els valors de qualitat per al diòxid de nitrogen i 
plom. 


- Reial Decret 646/91. Limita les emissions procedents de les grans instal·lacions de 
combustió. 


- Reial Decret 1088/92. Limita les emissions procedents de les instal·lacions 
d’incineració de residus municipals. 


- Reial Decret 1321/1992, de 30 d’octubre, pel que es modifica parcialment el R.D. 
1613/1985 i s’estableixen noves normes de qualitat de l’aire en el que fa referència a 
la contaminació per diòxid de sofre i partícules. 


- Reial Decret 1494/1995. Estableix llindars de protecció per al contaminant ozó. 
- Reial Decret 1800/95. Modifica el Reial Decret 646/91 pel que fa a les emissions 


procedents de les instal·lacions d’incineració de residus perillosos i modifica el Reial 
decret 1088/92. 


- Reial decret 1217/97. Limita les emissions procedents de les instal·lacions 
d’incineració de residus perillosos i modifica el Reial decret 1088/92. 


 
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya estableix les següents lleis i 
decrets: 
 
- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric modificada 


per la llei 7/1989, de 5 de juny. 
- Ordre de 20 de juny de 1986. S’estableix l’estructura i funcionament de la XVPCA. 
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 22/1983, de 21 


de novembre. 
- Decret 323/94, de 4 de novembre. Limita les emissions procedents de les 


instal·lacions d’incineració de residus. 
- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983. Estableix objectius de 


protecció de l’ambient atmosfèric. 
- Decret 389/96, de 12 de desembre. Regula els plans graduals de reducció 


d’emissions a l’atmosfera. 
- Decret 22/98, de 4 de febrer. Limita les emissions procedents de les instal·lacions de 


torrada i torrefacció de cafè. 
- Llei 3/98, de 27 de febrer. Estableix procediments integrats de prevenció i control de 


la contaminació. 
 
 
Llei 22/1983 i Decret 322/1987 
 
La Llei 22/1983 defineix la contaminació atmosfèrica com la presència en l’aire de 
substàncies o de formes d’energia que impliquen risc, dany immediat o diferit o molèstia per 
a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa. 
 
Es defineixen dos grups: 
 
- Focus fixes d’emissió contaminant, permanents o esporàdics, procedents de: 
 
 Activitats industrials o de sanejament exercides en locals tancats o a l’aire lliure. 







 
 


DIAGNOSI AMBIENTAL. Contaminació atmosfèrica 
 
 


 
 


DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Servei de Medi Ambient 
Auditoria Ambiental Municipal de Vilafranca del Penedès 92 


 Activitats comercials, de serveis o d’habitatges. 
 
- Focus mòbils d’emissió contaminant.  
 
Les obligacions de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera són les 
següents: 
 
- No exercir l’activitat sense disposar de la llicència municipal. 
- Adoptar les mesures correctores necessàries per a respectar els nivells màxims   


d’emissió. 
- Instal·lar i mantenir en perfecte estat els aparells de control per enregistrar    


periòdicament l’emissió, sempre que s’estableixi per reglament. 
- Instal·lar i mantenir els sistemes de captació i els sensors de contaminació   


atmosfèrica per vigilar els nivells d'immissió sempre que s’estableixi per reglament. 
- Facilitar les actes d’inspecció que les administracions ordenin i adequar les   


instal·lacions necessàries. Mantenir un Llibre-Registre de mesures d’Emissió de 
contaminants a l’Atmosfera per combustió actualitzat per a presentar en cas   
d’inspecció. 


 
S’estableix en el Decret 322/1987 l’elaboració, per part del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya, de mapes de vulnerabilitat i de capacitat del territori, definit per 
l’article 3 com aquell conjunt d'informacions sobre els elements que constitueixen el medi i 
que permetin avaluar la incidència de les emissions de contaminants emesos a l’atmosfera 
en una zona determinada i dictaminar sobre la seva influència. 
 
Les informacions del mapa de vulnerabilitat i capacitat del territori es tindran en compte en 
tots els processos d’autorització d’activitats potencialment emissores situades en un Àmbit 
territorial. Les activitats industrials potencialment contaminants de l’atmosfera es classifiquen 
d’acord al catàleg de l'annex I del Decret 322/87 en els grups A, B i C. 
 
La instal·lació, ampliació i modificació de les activitats industrials potencialment 
contaminants de l’atmosfera necessiten l’obtenció prèvia de la llicència municipal i la seva 
inscripció en el Registre Industrial o en altres registres especials. 
 
En l’annex 2 del Decret 322/87s’anomenen els contaminants més importants: 
 
- Anhídrid sulfurós 
- Òxids de nitrogen i altres components de nitrogen. 
- Monòxid de Carboni 
- Substàncies orgàniques i en particular hidrocarburs (amb exclusió del metà). 
- Metalls pesats i compostos. 
- Pols, amiant (partícules en suspensió i fibres), fibra de vidre i fibres minerals. 
- Clor i compostos de clor. 
- Fluor i compostos de fluor. 
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Llei 38/1972 i Decret 833/1975 
 
Tal i com defineix el Decret 833/75, article 44, s’entén per nivell d’emissió la concentració 
màxima admissible de cada tipus de contaminant en els abocaments a l’atmosfera, 
mesurada en pes o en volum, segons la pràctica corrent internacional, i en les unitats 
d’aplicació que correspongui a cadascú d’ells. També pot determinar-se pel pes màxim de 
cada substància contaminant abocada en un període determinat o per unitat de producció. 
 
L’annex IV del Decret estableix els nivells màxims d’emissió dels contaminants procedents 
de les principals activitats industrials potencialment contaminadores de l’aire. Aquests nivells 
d’emissió s’entenen sense dilució prèvia amb aire, excepte casos específics autoritzats i 
justificats. 
 
 
Nivells d'immissió 
 
L’annex I del Decret 833/75 concreta els nivells d'immissió, entenent aquests com els límits 
màxims tolerables de presència en l’atmosfera de cada contaminant. Així mateix estableix 
els criteris de ponderació i índex de contaminació en les immissions per a les situacions 
admissibles, així com per a la declaració de zones d’atmosfera contaminada i de situació 
d’emergència. Les mesures s’expressen per condicions normals de temperatura i pressió 
(0ºC de temperatura i 760mm de pressió) 
 
- El Decret 1613/1985 modifica els nivells de qualitat de l’atmosfera referits al diòxid de 


sofre, a les partícules en suspensió i als procediments per a fer-los efectius, excloent 
els nivells de qualitat d’òxids de Nitrogen i altres contaminants de l'annex I del Decret 
833/75. La finalitat del decret és fixar els valors límit, valors guia i valors de referència 
per a la declaració de la situació d’emergència, així com el procediment per la seva 
aplicació, amb l’objectiu de protegir la salut humana i millorar el medi ambient. 


 
S’entén per valors límit, les concentracions de diòxid de Sofre o de partícules en suspensió 
que no deuen superar-se. S’entén per valors de referència per a la declaració de la situació 
d'emergència deguda al diòxid de Sofre i a les partícules en suspensió, les concentracions 
referides als períodes i condicions fixades en l’apartat 3 de l'annex, que donarà lloc a 
l’aplicació del règim administratiu específic del títol IV del D.833/75. 
 
- El Reial Decret 1321/1992, modifica parcialment el Reial Decret 1613/1985. Es 


modifiquen els apartats 1 de l'annex del Real Decret 1613/1985. També es modifica 
l’apartat 4 de l’annex i l’apartat 3 de l'article 2. 


 
- Reial Decret 717/1987 pel que es modifica parcialment el Decret 833/75, per adequar 


la legislació a les directives comunitàries 85/203/CEE i 82/884/CEE que contenen 
respectivament les normes de qualitat d’aire pel diòxid de nitrogen i el valor límit els 
el plom. 
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Així com el Reial Decret 1321/1992 estableix noves normes de qualitat d’aire referent a la 
contaminació per diòxid de Sofre i partícules, el Reial Decret 717/1987 les estableix pel 
diòxid de nitrogen i el plom. Es fixen els límits dels paràmetres continguts en l’atmosfera, els 
valors guia i els valors de referència, així com els mètodes d’anàlisis per a la determinació 
d’ambdues substàncies. 
 
L’annex del Reial Decret 717/87 conté les taules relatives a valors límits, valors guia i valors 
de referència per a diòxid de nitrogen, i valors límits per al plom. 
 
- Directiva del Consell 92/72, de 21 de setembre, sobre la contaminació atmosfèrica 


per ozó tindrà que entrar en vigència com a molt tard, el 1996. La directiva té per 
objectiu establir un procediment harmonitzat entre la vigilància, l’intercanvi 
d'informació entre els Estats membres i l’alerta a la població. 


 
 
Competències municipals: 
 
Ordenança municipal sobre la protecció del medi ambient enfront diferents fonts de 
contaminació. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
-TÍTOL II: SOBRE LA PROTECCIÓ, ENFRONT DE LA CONTAMINACIÓ DE 
L’ATMOSFERA. Aquest títol té per objecte regular totes les activitats, situacions i 
instal·lacions que siguin susceptibles de  produir emissions de gasos o de partícules sòlides 
o líquides en el terme municipal de Vilafranca del Penedès, per tal d’evitar la contaminació 
atmosfèrica i el risc que pugui provocar sobre la salut humana, sobre els recursos naturals i 
sobre l’ambient. 
 


-Capítol II: Sobre els nivells d’immissió i la declaració de zona d’atmosfera 
contaminada. 
-Capítol III: Sobre la contaminació atmosfèrica d’origen residencial. 
  Secció I: sobre les instal·lacions de combustió. 
  Secció II: Sobre els combustibles. 
  Secció III: Sobre els gasos de combustió. 
  Secció IV: Sobre els dispositius de control i evacuació 
-Capítol IV: Sobre la contaminació atmosfèrica d’origen industrial. 
  Secció I: Sobre les llicències. 
  Secció II: sobre els gasos de sortida 
  Secció III: Sobre els dispositius de control. 
-Capítol V: Sobre activitats diverses 
  Secció I: Sobre garatges, tallers i d’altres. 
  Secció II: Altres activitats 
  Secció III: Sobre el condicionament de locals. 
-Capítol VI: Sobre les olors 
-Capítol VII: Sobre la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor. 
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Procés de la contaminació atmosfèrica 


 


TRANSMISSIÓ 


INMISSIONS 
EFECTES 


Transports Indústria Habitatge 


Sobre la salut de les persones i els animals 
Sobre recursos naturals, vegetació, aigües 
Sobre el patrimoni arquitectònic i les edificacions 


Sobre el territori 
 
Meteorologia 
Reaccions fisco-químiques 
Topografia 


Sobre les ciutats 


EMISSIÓ 
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2.2.3.1. Emissions 
 
 
A Vilafranca del Penedès el trànsit es considera com el factor que més contaminants aporta 
a l’atmosfera de la ciutat. Per tant, la determinació de la qualitat de l’aire a la vila passa pel 
control dels contaminants dels vehicles. 
 
Actualment circulen per Vilafranca un total d’uns 15.000 vehicles, la majoria dels quals són  
cotxes i  altres vehicles lleugers. 
 


 
Distribució dels vehicles dins de Vilafranca 


 
Resum de la situació actual 


 
El procés per a determinar les emissions en una via (v), de tipus (k) (carrer, carretera, 
autopista) i longitud (l) i per any, bàsicament consisteix en fer el sumatori dels productes del 
nombre de vehicles de cada tipus que travessen la via al llarg del dia, per la longitud l 
expressada en Km i pels factors d’emissió corresponents. 
 
En aquest cas s’han calculat les emissions provocades pel trànsit en aquelles vies més 
transitades de la vila, i d’on es disposava de dades actuals d’aforament de vehicles, per tal 
de determinar-ne la seva incidència sobre el medi atmosfèric urbà. 
 


Emissions a les principals vies d’accés a Vilafranca del Penedès 
Via CO t/any NOx t/any SOx t/any Partícules 


t/any 
Av. Barcelona 204.26 49.3 7.85 1.753 
Ctra. de Vilanova 58 11.24 1.617 0.4816 
Crta. de Moja 55.23 11.67 1.64 0.461 
Ctra. d’Igualada 127.8 27 3.8 1.068 
Crta. de Sant Martí 96.162 20.33 2.867 0.8044 


Ctra. de Guardiola 36.2 7.34 0.97 0.299 
Crta. de Sant Jaume 32.31 6.6 0.89 0.267 
Font: elaboració pròpia 


 
 


Pesants
15%


Motos
3%


Lleugers
82%
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Emissions totals de contaminants a l’atmosfera, generades pel trànsit existent a les principals 
vies d’accés a Vilafranca del Penedès 


 
 


FONT Municipi CO t/any NOx t/any SOx t/any PST t/any 
Vehicles 
lleugers 


Vilafranca del 
Penedès 


571.8 
93.7% 


100.58 
75.3% 


11.43 
58.3% 


4.63 
90.1% 


Vehicles 
pesats 


Vilafranca del 
Penedès 


38.2 
6.3% 


32.9 
24.7%  


8.17 
41,7% 


0.504 
0,9% 


Total de 
vehicles 


Vilafranca 
del Penedès 


610 
100% 


133.48 
100% 


19.6 
100% 


5.134 
100% 


Font: elaboració pròpia 
 
El municipi de Vilafranca no presenta fonts de contaminació fixes importants que serien 
aquelles en les que es podrien mesurar les emissions. Sí que s’han fet, puntualment, 
mesures d’emissió de fonts mòbils. És el cas dels controls periòdics que la Policia de 
Vilafranca ha realitzat als tubs d’escapament dels vehicles. 
 
No s’ha calculat els valors dels diferents contaminants per emissió de les calefaccions 
domèstiques, bàsicament perquè no hi ha un cens d’aquestes unitats de combustió a 
Vilafranca, i perquè no  s’ha considerat important davant la situació actual de la qualitat de 
l’aire al municipi. 
 


Elements significatius 
 
El trànsit, màxim responsable de les emissions de contaminants a l’atmosfera, a Vilafranca. 
 


Atès que les indústries tendeixen a disminuir les seves 
emissions per la implantació de noves tecnologies més netes i 
perquè progressivament es van desplaçant fora dels nuclis 
urbans, la principal font emissora de contaminants a les 
concentracions urbanes són els vehicles, tenint en compte 
l’important augment del trànsit a les ciutats en els últims anys.  
Les vies més transitades, doncs,  són les que pateixen nivells 
de contaminació més elevats, especialment quant a l’hivern, les 
inversions tèrmiques no deixen dispersar els contaminants. 
 
 


La quantitat de gasos emesos pels vehicles depèn del tipus de vehicle, del tipus de via i de 
les característiques de la conducció. 
 
El control es fa a través de les proves a què els sotmeten en el moment de la seva 
homologació i en les inspeccions tècniques periòdiques a què obligatòriament s’han de 
sotmetre (ITV). A més, les administracions fan controls puntuals d’aquests contaminants. 
 
D’aquesta manera l’Ajuntament de Vilafranca ha dut a terme campanyes per la Disminució 
de la Contaminació Produïda pels cotxes en col·laboració amb el Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
 


Vehicles aturats a l’Av. 
Barcelona 
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Les campanyes de Control de la contaminació dels vehicles a Vilafranca 
 
Els anys 1992 i  1994 es va instal·lar una estació de revisió de la contaminació dels Vehicles 
al carrer General Prim, al costat de la Font dels Alls, on els ciutadans/es que ho desitgessin, 
podien revisar de forma gratuïta l’emissió de fums. L’eslògan de la campanya era “Revisi el 
seu cotxe. Estalviarà energia i tots respirarem millor”. 
 
Els objectius d’aquestes campanyes són principalment: 
 
 -Sensibilització i participació ciutadana 
 -Disminució de la contaminació atmosfèrica 


-Estalvi d’energia 
-Incidir en la problemàtica ambiental ocasionada pel trànsit. 
-Propostes de mesures per a la disminució de la contaminació. 
 


Pel que fa a les emissions totals provocades pels vehicles a les principals vies d’accés a 
Vilafranca, està clar que és en el tram de la N-340 que travessa el nucli urbà, on adquireixen 
un paper més important. 
 
Una de les mesures per fer front a aquestes emissions és procurar que el trànsit sigui el més 
fluid possible en aquestes vies, o bé que es faci ús de les vies perimetrals que desvien el 
trànsit per fora del casc urbà. 
 
Ordenances municipals referents a la contaminació atmosfèrica 
 
És també important que el municipi ja compti amb una ordenança  municipal sobre la 
protecció del medi ambient enfront diferents fonts de contaminació. Del capítol que fa 
referència a la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor destaquem els 
punts següents: 
 
- Amb finalitat de mesurar les emissions dels vehicles automòbils amb motor d’encesa 


per guspira, els inspectors municipals poden aturar-los en qualsevol lloc i moment. 
Un cop feta la mesura s’ha de donar al conductor una acta amb el resultat d’aquesta. 
En el cas que les emissions superin els límits admissibles, s’ha de seguir l’expedient 
sancionador corresponent. 


- Quan els vehicles se sotmetin voluntàriament a una revisió en alguns dels centres 
oficials de control i els resultats que s’obtinguin siguin favorables, aquests s’han de 
considerar igualment com a vehicles controlats. 


- La qualificació de vehicle controlat té un any de vigència, durant el qual aquells que 
l’hagin obtingut no han de ser sancionats a primera instància i han de disposar d’un 
termini per fer la correcció, quan se’ls ho demani. 


- En qualsevol cas, els agents de la policia local poden valorar visualment les 
emissions de fums de tots els vehicles de manera que, quan cregui que les d’un 
vehicle determinat són excessives li requereixin que es presenti en un centre de 
control en el termini de 15 dies, per a fer-li la inspecció corresponent i la comprovació 
de les emissions corresponents. 


- Totes les empreses que disposin d’un parc de 10 vehicles dièsel o més, que circulin 
habitualment pel municipi, han de presentar a l’Ajuntament un programa detallat del 
manteniment d’aquests vehicles, que han de comprovar i aprovar els serveis tècnics 
de l’ajuntament. 
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De la mateixa manera pel que fa a les emissions provocades per les calefaccions 
domèstiques, l’Ajuntament de Vilafranca determina que: 
 
- Totes les instal·lacions de combustió, la potència útil de les quals sigui superior a 


25.000 Kcal/h necessiten per poder funcionar la llicència o l’autorització 
corresponent. 


- Tots els elements instal·lats han de ser homologats i han d’acomplir el que estigui 
estipulat en la reglamentació d’instal·lació de calefaccions, climatització i aigua 
calenta sanitària i instruccions tècniques complementàries. 


- Es defineixen com a combustibles nets l’energia elèctrica, el gas natural, els gasos 
liquats de petroli, els gasos manufacturats i altres combustibles possibles sempre 
que el seu contingut en sofre sigui igual o inferior al 0.2%. 


 
Tot i que l’activitat industrial establerta a Vilafranca, no es consideri potencialment 
contaminadora de l’atmosfera, és important fer-ne un seguiment, sobretot per possibles 
noves activitats. En les ordenances municipals queda regulat de la següent manera: 
 
- Per a les industries potencialment contaminadores de l’atmosfera és indispensable, 


abans de la concessió de la llicència municipal, la presentació d’un estudi o projecte, 
signat per un tècnic competent, on es justifiqui l’acompliment del que disposa el 
Decret (833/1995 de protecció del medi ambient atmosfèric. 


- Aquest estudi formarà part, si cal, del projecte tècnic global que de forma 
reglamentària ha d’acompanyar la sol·licitud de llicència per a la instal·lació de 
l’activitat classificada en qüestió. 


- L’Ajuntament ha d’inspeccionar les activitats industrials potencialment 
contaminadores de l’atmosfera pel que fa a l’emissió, sempre que es presenti una 
denuncia fonamentada, se suposi que la contaminació pugui ser excessiva o quan ho 
requereixi la planificació que estableixin els serveis municipals. 


- Quan els nivells d’immissió admissibles puguin ser superats per les emissions 
d’alguna nova activitat, l’ajuntament, amb l’informe previ dels Serveis tècnics 
Municipals, pot denegar la llicència corresponent. 


- Com a mínim un cop l’any les industries del grup A del Catàleg d’activitats 
potencialment contaminadores han de mesurar els contaminants abocats a 
l’atmosfera. 


 
Cal, però, que totes aquestes disposicions es facin realment efectives i es porti un bon 
control de tots els possibles focus contaminants del municipi. 
 
 
 


2.2.3.2. Immissions 
 
 
Es parla d’emissió per referir-se a aquells gasos que surten directament d’una font emissora 
i d’immissió quan es mesuren les concentracions de contaminants en un determinat punt del 
territori. Aquestes mesures són molt importants donat que ens estan dient la concentració 
dels gasos que són respirats pels habitants d’aquella regió. 
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Resum de la situació actual 
 
El control de la contaminació atmosfèrica és realitzat pel Departament de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Aquest control es fa a 
través de les estacions de mesura integrades en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).  
 
Les dades provenen de les estacions pròpies i, en el cas de la província de Barcelona, de 
les estacions de les Diputacions. 
 
A Vilafranca, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona té desplaçades tres 
estacions manuals i una automàtica. 
 
 


Distribució dels sensors de la XVPCA 
 
 
COMARCA 


 
MUNICIPI 


 
UBICACIÓ 


MANUALS 
 
Sensors             Contaminants 


                     mesurats 
 


 
AUT. 


Rambla St. Francesc   A 
Ateneu municipal SO2/FN 2  
Col·legi Mestres SO2/FN 2  


 
Alt Penedès 


 
Vilafranca del Penedès 


Col·legi Pau Boada SO2/FN 2  
Font: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPA) Memòria          
1997-1998. 
 
 
Les estacions automàtiques, disposen de sensors que permeten l’anàlisi continuada, cada 
30 segons, de: 
 


• Diòxid de sofre 
• Òxids de nitrogen 
• Monòxid de carboni 
• Ozó 
• Partícules 


 
 
De l’anàlisi de les dades recollides per aquesta xarxa s'en desprèn que a Vilafranca s’han 
produït alguns episodis durant els quals s’han superat alguns valors referents als òxids de 
nitrogen i a l’ozó. En el primer cas es tracta d’un dels contaminants emesos pels vehicles. 
L’ozó és un dels anomenats contaminats secundaris, és a dir aquells que no són emesos 
directament i que apareixen, en determinades condicions meteorològiques, per la reacció 
dels contaminants primaris amb altres gasos. 
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Les incidències més destacables aquests últims anys han estat: 
 


Mesos en que s’han superat els valors guia o els llindars de protecció 
1997 


MES PARÀMETRE 
G F M A M J J A S O N D 


Superació referència valor guia P50 de NO2 
 


            


Superació referència valor guia P98 de NO2 
 


            


Superació del valor 200 ug/m3 per 1 hora de 
NO2 


            


Superació del valor llindar d’O3 de protecció a 
la vegetació per a 24 hores. 


            


Superació del valor llindar de protecció a la 
salut 8h. 


            


 
 
 
1998 


MES PARÀMETRE 
G F M A M J J A S O N D 


Superació referència valor guia P50 de NO2 
 


            


Superació referència valor guia P98 de NO2 
 


            


Superació del valor 200 ug/m3 per 1 hora de 
NO2 


            


Superació del valor llindar d’O3 de protecció a 
la vegetació per a 24 hores. 


            


Superació del valor llindar de protecció a la 
salut 8h. 


            


 
 
En relació a la meteorologia de la zona, els contaminants segueixen un ritme anual marcat 
de la següent manera: 
 
- Període semestral hivernal: en aquest període s’espera un augment general de les 


concentracions dels contaminants de referència, degut a l’inici d’inversions tèrmiques 
i estratificacions estables. 


 
- A partir de l’abril s’acostuma a produir una disminució general de les concentracions 


dels contaminants de referència respecte al període hivernal, degut a una bona 
ventilació a les capes baixes de la troposfera. 


 
- A l’estiu la temperatura  té un efecte important sobre alguns dels contaminants, com 


és el cas del NO2, l’O3 i altres contaminants secundaris del cicle fotoquímic sobre els 
quals els nivells de radiació solar i les altes temperatures n’afavoreixen la seva 
transformació. 


 
- A l’octubre comença el període hivernal de manera que s’espera un augment general 


de les concentracions dels contaminants de referència respecte al període anual, a 
causa de l’inici de les inversions tèrmiques i estratificacions estables. 
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L’emplaçament de Vilafranca del Penedès i el règim de vents afavoreixen la dispersió de 
contaminants a la zona. 
 
Integrant les dades extretes pels diferents sensors de la xarxa, es calcula l’Índex català de la 
qualitat de l’aire. Aquest paràmetre estableix 6 categories, que van des de valors inferiors a 
–50, indicatius que la qualitat de l’aire és molt deficient a valors superiors a 75, que 
assenyalen una qualitat excel·lent. Segons aquest índex, Vilafranca disposa d’una qualitat 
de l’aire que oscil·la entre bona i excel·lent.  


 
 


Elements significatius 
 
 
Com ja ha quedat dit, els vehicles són la principal font de contaminació atmosfèrica a 
Vilafranca. Per tant, l’increment en la intensitat de trànsit anirà seguida d’un increment en la 
pol·lució. Cal tenir present aquest fet donat que Vilafranca té vies que suporten el trànsit d’un 
gran nombre de vehicles. 
 
Els contaminants més importants que tenen com a font emissora el transport són: 
 
• SO2 (diòxid de sofre): principalment vehicles de gasoil. 
• NO2 (diòxid de nitrogen) 
• CO (monòxid de carboni): principalment vehicles de gasolina. 
• PST (partícules en suspensió): principalment vehicles de gasoil 
• HCT (hidrocarburs totals) 
• Pb (plom): vehicles de gasolina 
 
L’evolució dels nivells de diòxid de nitrogen i de les partícules en suspensió mostren un 
augment en els últims anys, al mateix temps que ha anat augmentant el volum de vehicles 
que circulen per Vilafranca. Tot i així cal esperar una disminució d’aquests contaminants al 
mateix temps que es vagi renovant el parc automobilístic amb uns nivells de combustió més 
baixos i eficients i l’ús de combustibles més nets. 
 
Donat que el màxim d’activitat urbana i de transport té lloc en els dies hàbils, és d’esperar 
que sigui el divendres el dia de màxima aportació de monòxid de carboni a l’atmosfera 
urbana, encara que no es pot dir que hi hagi gaire diferència amb la resta de dies hàbils. El 
cap de setmana es produeix una disminució dels nivells de contaminació. 
 
La temperatura actua sobre l’O3 i altres contaminants secundaris del cicle fotoquímic de 
manera que els nivells de radiació solar i les altes temperatures a l’estiu n’afavoreixen la 
seva transformació i fa que es donin episodis puntuals de superació del llindar d’O3 de 
protecció a la vegetació per a 24 hores i de protecció a la salut 8 hores. Tot i així la seva 
incidència sobre la vinya de la zona és molt baixa. 
 
Aquest fet també és habitual en zones caloroses amb alta densitat de trànsit (al nucli urbà 
l’incidència de l’ozó sobre la vegetació, recremant-la, acostuma a ser més important que a la 
vinya). 
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En els mesos més plujosos, sobretot a la tardor, disminueix la concentració de 
contaminants, mentre que en els mesos més secs  (sobretot a l’hivern per estratificació o 
inversions tèrmiques) augmenten els nivells de contaminants (Desembre-Febrer) 
 
La significació de les dades recollides per les estacions de mesurament depèn, en part, de la 
seva ubicació. Aquesta s’escull de tal manera que sigui representativa del que realment està 
respirant la població. Els canvis d’ubicació, doncs, han d’estar molt justificats i s’haurien de 
basar en les qüestions tècniques i no en les estètiques. D’altra banda, que els ciutadans es 
trobin davant d’aquestes estacions (o d’altres instal·lacions mediambientals) pot ajudar a què 
aquests es conscienciïn dels problemes de la ciutat. 
 
L’actual ubicació de l’estació automàtica de la XVPCA al final de la Rambla Sant Francesc, 
es pot dir que és correcte tècnicament, si tenim en compte els resultats dels nivells d’emissió 
de les diferents vies de Vilafranca però per l’altra banda no és bo que estigui tant coberta per 
l’arbrat que l’envolta ja que podria distorsionar alguna lectura. 
 
 Per tant caldria reubicar l’estació en funció al problema de l’arbrat però mantenint-la en la N-
340 pel tram que travessa el municipi. 
 
Les dades ens diuen que no és la qualitat de l’aire, precisament, un aspecte que ha de 
preocupar als vilafranquins. Exceptuant alguns episodis puntuals de contaminació i en els 
quals no calgué prendre cap tipus de mesura, l’aire respirat a Vilafranca és molt bo.  
 
 
 
 
 
Els mesuraments d’una estació no són representatius de tot el municipi sinó de la ubicació a 
on està situada l’estació de mesura. Per tant, les superacions dels valors límit s’han 
d’entendre com indicadors només del lloc de mesura, és a dir valors molt locals, i no de tot el 
municipi. 
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A continuació es fa una valoració de quins dels aspectes de la situació actual de la qualitat 
atmosfèrica a Vilafranca del Penedès són favorables o desfavorables tenint en compte 
criteris de sostenibilitat. 
 


 
Aspectes favorables 


 


 
Aspectes desfavorables 


 
• Nova variant de la N-340.  
 
• Disminució del trànsit a les Avingudes de 


Barcelona i Tarragona. 
 
• Av. La Pelegrina, Carrer Guardiola, Balcó 


de les Clotes, i Av. Pla del Diable com a 
vies perimetrals. 


 
• Participació en la jornada “el dia sense 


Cotxes”. 
 
• Campanyes de control de les emissions i 


el soroll dels vehicles. 
 
• Ordenança municipal sobre la protecció 


del medi ambient enfront diferents fonts 
de contaminació. 


 
• Actual ubicació de l’estació de control de 


la contaminació atmosfèrica dins del casc 
urbà per controlar els efectes negatius 
sobre l’aire provocats pel trànsit. 


 


 
• Manca de carril-bici. 
 
• Retenció del trànsit provocat pels 


semàfors a vies que travessen el nucli 
urbà augmentant les emissions de gasos 
(CO2) i el soroll. 


 
• Ús abusiu del transport privat. 
 
• Volum de trànsit elevat a l’Avinguda 


Tarragona i Avinguda Barcelona amb 
nivells moderats/alts de contaminació 
atmosfèrica i acústica i risc d’accidents, 
tot i que ha millorat amb la nova variant 
de la N-340. 


 
• Impacte visual de l’estació automàtica de 


la XVPCA ubicada en la Rambla Sant 
Francesc. 


 


 


 
 
 





