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1 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Projecte:  Estudi de la mobilitat generada en relació al Pla Especial 

Urbanístic  per  a  la  implantació  d'una  planta  de 

reciclatge  i  valorització  de  residus  procedents  de  la 

construcció a Vilafranca del Penedès. 

 

Emplaçament:  Parcel∙la 55 ‐ Polígon 16

Municipi:  08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Promotor:  Nom: EXCAVACIONS CHE, S.L.

Adreça: Carretera B‐212 km 4,53 

08732 La Múnia (Castellví de la Marca)  

Enginyer:  Nom: Lluís Basiana i Obradors

Nº col∙legiat: 6172 
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2 INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 

D’acord amb  l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 

estudis d'avaluació de  la mobilitat generada, els Estudis d’Avaluació de  la Mobilitat 

Generada  (en endavant, EAMG)  s'han d'incloure,  com a document  independent, en 

els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

  a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

  b)  Planejament  urbanístic  general  i  llurs  revisions  o  modificacions,  que 

  comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

  c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu 

  la implantació de nous usos o activitats. 

 

El  present  Estudi  d’Avaluació  de  la mobilitat  generada  (EAMG)  es  correspon  al  Pla 

Especial Urbanístic  per  a  la  implantació  d'una  planta  de  reciclatge  i  valorització  de 

residus  procedents  de  la  construcció  a  Vilafranca  del  Penedès,  ubicat  en  sòl  no 

urbanitzable com a sistema mediambiental i de serveis tècnics, de Vilafranca, comarca 

de l'Alt Penedès. 

 

El Pla es troba en el supòsit "c" de l’article 3.1 del Decret 344/2006, ja que tot i que no 

té per objectiu  la  implantació de nous usos, perquè  l'ús proposat pel Pla és un ús  ja 

admès pel planejament, si que es tracta de la implantació d'una nova activitat, objecte 

de la redacció del Pla. 

  

En  data  13  d'octubre  de  2016  es  va  presentar  a  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del 

Penedès, el Pla Especial Urbanístic per a  la  implantació d'una planta de  reciclatge  i 

valorització  de  residus  procedents  de  la  construcció  a  Vilafranca  del  Penedès,  amb 

número de registre d'entrada 2016012590. 

 

En data 21 de desembre de 2016, els  la  Junta de Govern  Local de  l’Ajuntament de 

Vilafranca  va  acordar  suspendre  la  tramitació  del  Pla  Especial  presentat  per 

EXCAVACIONS  CHE,  S.L.,  fins  que  no  s'aportés  el  document  ambiental  estratègic  i 

l'estudi de la mobilitat generada. 
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2.1 CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE RESPECTE LA MOBILITAT 

GENERADA. 

 

El projecte del Pla Especial per a la implantació d'una planta de reciclatge i valorització 

de  residus  procedents  de  la  construcció,  es  tracta  de  situar  una  petita  planta  de 

reciclatge  de  residus  de  la  construcció  en  una  parcel∙la  amb  ús  de  serveis 

mediambientals i serveis tècnics. 

S'ha de  tenir  en  compte, doncs, que  es  tracta d'un ús  compatible pel planejament 

vigent,  tal  i  com  va  informar  l'Ajuntament  de  Vilafranca,  considerant  com  a  ús 

admissible  l’avantprojecte de la Planta de reciclatge i valorització de residus. 

 

Pel  que  fa  a  la mobilitat  generada,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  la  situació  de  la 

parcel∙la objecte del Pla Especial, és en una camí secundari que dóna accés a la resta 

de  serveis mediambientals  (la deixalleria municipal  i  la planta de RSU),  tots ells de 

molta més embargadura que no pas el projecte que es proposa.  

 

Així doncs, es considera que la nova activitat pràcticament no modificarà la mobilitat 

generada en la zona en la qual s'implanta.  

 

El present document pretén justificar aquesta consideració. 

 

 

2.2 OBJECTIUS DE L'ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

L’objectiu  d’aquest  EAMG  és  analitzar  el  Pla  Especial Urbanístic  per  la  implantació 

d'una planta de reciclatge  i valorització de residus de  la construcció, d’acord amb el 

Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  Estudis  d’Avaluació  de  la 

Mobilitat  Generada  (EAMG);  per  tal  de  donar  compliment  al  requeriment  de 

l'Ajuntament de Vilafranca per a poder continuar la tramitació del Pla. 
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El  present  estudi  d’avaluació  de  la mobilitat  generada  pretén  assolir  els  següents 

objectius, en correspondència amb els capítols del document: 

 

1. Avaluar  els  desplaçaments  provocats  per  la  figura  urbanística  equivalent  a  nova 

activitat en sòl de serveis mediambientals (ús de gestió de residus de la construcció). 

2.  Avaluar  la  capacitat  de  les  xarxes  i  serveis  viaris  existents  i  dels  sistemes  de 

transport, incloent‐hi els sistemes de transport de baix o nul impacte (desplaçaments 

en bicicleta o a peu). 

4. Definir mesures  i actuacions per tal que  la nova mobilitat generada segueixi unes 

pautes caracteritzades per la intermodalitat i la sostenibilitat. 

L’estructura  del  present  EAMG  del  Pla  Especial  d'implantació  d'una  planta  de 

reciclatge i valorització es concreta en: 

  En  el  capítol  2  es  descriu  el  marc  legal  de  l’EAMG,  els  objectius,  els 

  antecedents i la contextualització del planejament. 

  En  el  capítol  3  es  presenta  l’anàlisi  de  la mobilitat  actual,  es  recullen  amb 

  detall les xarxes de mobilitat existents al municipi i d’influència en la mobilitat 

  externa de  l’àmbit d’estudi  (xarxa viària bàsica  i  la xarxa de  transport públic 

  existents). 

  En el capítol 4 es desenvolupa  l’Anàlisi de  la mobilitat generada per  la  figura 

  de  planejament  Pla  Especial  urbanístic,  considerant  la  nova  activitat 

  implantada  i  tenint en compte que es  tracta d'un ús admès pel planejament 

  vigent. 

  Finalment, en el capítol 5 es proposen les mesures per a gestionar de manera 

  sostenible la nova mobilitat generada i es recullen les conclusions de l'EAMG. 

 

2.3 MARC LEGAL 

 

El marc legal del present document és el següent: 

‐ Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació dels  Estudis d’Avaluació de  la 

Mobilitat Generada (EAMG). 

‐  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 

d'urbanisme. 
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3 MOBILITAT ACTUAL 

3.1 XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS 

 

En el present apartat s'analitzen les xarxes de mobilitat actuals en el sector on s'ubica 

el Pla Especial objecte d'estudi; és a dir, les xarxes de mobilitat externa. 

 

 
Figura 1. Xarxes viàries principals. Font: ICC i elaboració pròpia 

 

 

 

Llegenda 

    Xarxa de camins (a peu o en bicicleta) 

    Vials pavimentats d'accés al recinte 

    C‐15z Via principal d'accés del recinte al centre urbà de Vilafranca 

    C‐15 Vials principals propers a la parcel∙la                

    AP‐7 Vials principals propers a la parcel∙la                

AP-7

C-15

N-340 C-15z
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Figura 2. Vials d'accés a la parcel∙la. Font: ICC i elaboració pròpia 

 

En  la  figura  anterior  s’identifica  la  xarxa  d’itineraris  principals  per  a  vianants  i 

bicicletes en color verd, la xarxa de vials rodats secundaris en color blau, la carretera 

c‐15z principal accés a la ciutat de Vilafranca des de l'emplaçament en color vermell i 

finalment la carretera c‐15 i l'AP‐7 en color lila i taronja, respectivament, que són els 

vials considerats més importants propers a l'emplaçament del Pla. 
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El vial d’accés a  la parcel∙la de  la planta de  reciclatge  i valorització de  residus és  la 

carretera secundària Vilanova (Camí de la Pedrera), un vial asfaltat de 6m d'amplada, 

amb dos sentits de la circulació; que comunica Moja amb Vilafranca del Penedès. 

 

Es tracta del mateix vial que dóna accés actualment a  la deixalleria del municipi,    la 

planta de RSU; , annexos ambdós a la parcel∙la del Pla Especial,  i el centre d'animals 

domèstics de companyia, a l'altre banda de la carretera. 

 

Tenint  en  compte  que  aquesta  carretera  dóna  accés  tan  sols  a  aquestes  dues 

instal∙lacions  i  que  el  seu  flux  prové  principalment  del municipi  de  Vilafranca,  la 

intensitat mitjana diària d'aquesta carretera és molt baixa. 

 

Figura 3: Vista del camí de la Pedrera en l'actualitat. 

 

La parcel∙la queda molt propera de  l'autopista AP‐7, però no queda afectada per  la 

seva mobilitat, a causa que el principal flux de vehicles que accedeixen a aquest vial, 

provenen de Vilafranca, i, per tant, de la carretera C‐15z. 

 

Tal i com es mostra en el plànol de la figura 2, no hi ha camins de vianants o bicicletes 

que passin per la parcel∙la. 

 

Tanmateix, no hi ha possibilitat d'accés amb transport urbà a la parcel∙la. 
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3.2 MOBILITAT ACTUAL EN L'ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

 

Considerant  l’Annex 1‐ Viatges generats del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 

regulació dels  estudis d’avaluació de  la mobilitat generada  i  la  superfície de  sostre 

actual en totes les parcel∙les que tenen l'accés a través del Camí de la Pedrera (veure 

taula 1) es pot estimar la mobilitat actual en aquesta carretera que dóna accés al Pla 

Especial, de la següent manera: 

 

Taula 1. Superfície de sostre i usos en les parcel∙les construïdes existents al Camí de la 

Pedrera: 

CARRETERA VILANOVA (CAMÍ DE LA PEDRERA)

Activitat  Ús de l'activitat existent  Superfície de sostre actual  

Planta RSU  Industrial 6500m2

Deixalleria  Equipament 929m2

Centre d'animals   Equipament 1325m2

 

Aproximació al nombre de viatges actuals de la carretera Camí de la Pedrera 

 

El ràtio de generació de viatges que contempla l'annex 1 del Decret 344/2006, en sòl 

industrial és de 5 viatges/100m2 de sostre i en sòl d'equipament de 20viatges/100m2 

de sostre.  

S'ha considerat la deixalleria i el centre d'animals com a equipaments municipals, tot i 

que el centre d'animals no preveu una fluència tan gran de persones. La planta RSU es 

considera una activitat industrial.  

Així  doncs,  el  càlcul  de  la mobilitat  actual  de  l'àmbit,  segons  els  ràtios  del Decret 

344/2006 són de 325 viatges/dia en la Planta RSU, 185,8 viatges/dia en la deixalleria i 

de 265 viatges/dia en el Centre d'animals.  

 

El  Camí  de  la  Pedrera  té  un  nombre  de  viatges  actuals  aproximats  de  775,8 

viatges/dia. 
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4 AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

4.1 PARÀMETRES ESTABLERTS EN ELS ANNEXOS DEL DECRET 344/2006 

 

El Decret 344/2006, de 19 de  setembre, de  regulació dels  estudis d’avaluació de  la 

mobilitat generada  relaciona els nous usos urbans amb una generació  i atracció de 

desplaçaments.  L’article  8.1  determina  com  ha  de  ser  l’estimació  del  nombre  de 

desplaçaments generats pels diferents àmbits del pla, en funció de les superfícies, els 

usos permesos o  l’índex d’edificabilitat,  i  remet a  l’Annex 1 del Decret per detallar 

ràtios concrets mínims de generació de desplaçaments. També s’explicita, en l’article 

8.2  i  en  l'article  13,  que  els  viatges  generats  i  la mobilitat  que  generen  els  usos 

previstos  s’han  de  grafiar  en  un  plànol  a  escala  adient.  S'adjunta  en  el  present 

document el plànol corresponent de l'àmbit: 01. Estudi de mobilitat, tot i que es tracta 

d'una zona molt petita i amb molt poca fluència de mobilitat. 

 

Figura 4. Paràmetres establerts en els annexos del Decret 344/2006. 
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4.2 CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA AMB L'APROVACIÓ DEL PLA 

ESPECIAL 

 

Considerant  l’Annex 1‐ Viatges generats del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 

regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i l'ocupació màxima del Pla 

Especial,  que  permet  una  superfície  de  sostre  en  la  parcel∙la  de  2400m2,  es  pot 

estimar  la  mobilitat  que  generarà  l'aprovació  del  Pla  Especial  i,  a  partir  d'aquí, 

comprovar la diferència de viatges en aquesta carretera abans i després de l'aprovació 

del Pla:  

 

Taula 2. Superfície de sostre i usos de la parcel∙la objecte de Pla Especial 

PARCEL∙LA 55, POLÍGON 16 

Règim del sòl  Sòl no urbanitzable 

Ús del sòl  Sistema mediambiental i de serveis tècnics

Superfície de sostre actual  2400m2

 

Aproximació al nombre de viatges generats per  l’activitat de Planta de reciclatge  i 

valorització de residus de la construcció 

 

El ràtio de generació de viatges que contempla l'annex 1 del Decret 344/2006, en sòl 

industrial és de 5 viatges/100m2 de sostre. 

En el cas de  la parcel∙la de  la planta de reciclatge  i valorització de residus, amb una 

superfície de sostre prevista de 2400m2, surtiria un total de 120 viatges/dia. 

 

Les  instal∙lacions de planta de  reciclatge  i  valorització de  residus de  la  construcció, 

actualment, tenen una fluència de 30 a 40 viatges/dia com a molt. 

 

El decret estableix que s'han d'utilitzar els ràtios establerts en  l'annex 1, excepte en 

aquells supòsits en què es justifiqui l'adopció de valors inferiors. 

 

Tenint  en  compte,  que  la  diferència  de  la  realitat  de  les  instal∙lacions  d'aquestes 

característiques i el ràtio és gran, es pren com a valor vàlid un promig dels dos. 
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Es  considera,  doncs,  que  l’activitat  de  reciclatge  i  valorització  de  residus  de  la 

construcció generarà un promig d'uns 80 viatges/dia. 

 

Comparativa de la mobilitat generada abans i després de l'aprovació del Pla Especial 

 

El Camí de  la Pedrera,  actualment,  té un nombre de  viatges  actuals  aproximats de 

775,8 viatges/dia. 

 

La implementació de l'activitat de planta de reciclatge de residus de la construcció en 

aquesta  carretera,  suposaria  un  increment  aproximat  de  80  viatges/dia  (tenint  en 

compte que ja és un valor molt superior al real). Per tant, el Camí de la Pedrera tindria 

un nombre de viatges aproximats  de 855,8 viatges/dia. 

 

L'aprovació  del  Pla  Especial  només  comportaria  un  increment  del  10,30%  en  la 

carretera.  

 

S'ha de tenir en compte, d'altra banda, que una carretera amb una Intensitat Mitjana 

Diaria inferior a 5.000 vehicles/dia es considera una carretera de baixa intensitat. Així 

doncs,  la  carretera  objecte  del  Pla  Especial,  amb  un  nombre  de  viatges  de  855,8 

viatges/dia, és una carretera amb una intensitat molt baixa i, per tant, el vial d'accés 

a  la parcel∙la, d'acord amb  la normativa vigent, és un vial suficient per absorvir  la 

mobilitat prevista.  

 

Pel  que  fa  a  l'accés  a  la  parcel∙la,  tenint  en  compte  que  es  tracta  d'una  intensitat 

mitjana diaria baixa, es pretén mantenir l'accés en la posició existent, però millorant‐

lo,  de  tal  manera  que  la  definició  geomètrica  d’aquest  accés  s’ajusti  a  les 

determinacions que fixa la “Norma 3.1 Instrucció de carreteres: Traçat”, del Ministeri 

de Foment. 
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Aquest traçat queda palès gràficament en el plànol adjunt en el present document  i 

tal i com es redacta a continuació: 

 

1. Es pavimenta aquest accés per donar continuïtat des de la carretera a l'interior de 

la parcel∙la. 

 

2.  Es  considera  que  els  dos  moviments  principals  del  recinte  seràn  l’entrada  de 

vehicles des de Vilafranca i la sortida de vehicles en direcció a Vilafranca, a través de 

la rotonda i la carretera c‐15z. 

 

3.  El  traçat  de  la  intersecció  es  proposa  amb  una  illeta  central  en  triangle.  L’illeta 

separa els dos moviments considerats com a principals en el recinte. 

 

4. El radi de gir d'aquest accés és de 12,5m, radi exterior adient per a girs de camions 

rígids de dos eixos i vehicles pesants articulats. 

 

 

4.3 MOBILITAT INTERIOR DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

 

El moviment de vehicles a l’interior de l’àmbit del Pla Especial és simple. 

Respon a un únic vial que dóna la volta a la parcel∙la amb un únic sentit de circulació. 

Els vehicles accedeixen a  través de  la bàscula d'entrada, passen a descarregar  i/o a 

carregar el material de sortida o bé els material de rebuig, i acabar sortint. La zona de 

procés  disposa  d'una  gran  superfície  per  poder  fer  qualsevol  tipus  de  maniobra 

necessària dels camions. 

 

Així doncs, s'ha dimensionat el vial per poder realitzar els girs interiors de la parcel∙la 

de manera còmoda per aquest tipus de vehicles. Això respon a un ample de vial de 4 

metres i una explanada suficientment gran per a qualsevol tipus de maniobra. 

El conjunt de  l’activitat complirà amb els requeriments establerts en el Reial Decret 

2267/2004,  de  3  de  desembre;  Reglament  de  seguretat  contra  incendis  en  els 
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establiments industrials i els corresponents que li siguin d’aplicació. 

 

4.4 APARCAMENT PREVIST 

 

Aparcament per turismes i motocicletes  

 
L’Annex  3  del  Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis 

d’avaluació  de  la  mobilitat  generada,    no  preveu  cap  ràtio  per  a  estimar  les 

necessitats  d’aparcament  de  turismes  i motocicletes  fora  de  via  pública  per  a  l'ús 

industrial.  

 
L'article 287.‐Serveis Tècnics del POUM de Vilafranca del Penedès preveu que  cada 

una  de  les  instal∙lacions  d'aquestes  característiques,  ha  d'incloure  1plaça 

d'aparcament  per  a  cada  100m2  construïts  i  que  aquests  s'han  de  disposar 

íntegrament a l'interior de la parcel∙la. 

Per al càlcul s'ha tingut en compte tota  la ocupació màxima de  la parcel∙la, tot  i que 

gran part es tracta de maquinària a l'aire lliure. 

 

L'ocupació màxima de la parcel∙la és de 2.400m2 / 100 = 24 places d'aparcament. 

S'han disposat aquestes 24 places d'aparcament íntegrament a l'interior de la 

parcel∙la, distribuïdes entre la zona d'accés i la zona annexa a la caseta de control i de 

serveis. Aquestes places es preveuen per als propis treballadors de la planta i per als 

visitants. 

En cas de no assolir l'ocupació màxima, es pot realitzar el càlcul i reduir el número de 

places;  sempre  complint  amb  la  relació  d'1  plaça  per  cada  100m2  construïts  en  la 

parcel∙la. 

 

Aparcament per bicicletes  

 

En  l’Annex  2  del  Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, s’estableix un ràtio d' 1 plaça/100 m2 de sostre 

o fracció en ús industrial. 
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Amb un sostre de 2.400m2 / 100 = 24 places d'aparcament de bicicletes. Tot i que per 

les característiques de l'activitat i la seva situació en el territori, la realitat és que hi ha 

molt  poques  probabilitats  que  hi  hagi  usuaris  que  accedeixin  a  la  parcel∙la  amb 

bicicleta;  es  preveu  un  espai  a  l'interior  de  la  parcel∙la  per  a  l'aparcament  de  24 

bicicletes.  

 

S’adjunta  el  plànol  de  la  parcel∙la  02.  Accessibilitat  i  mobilitat,  on  es  pot  veure 

l’actuació proposada, els aparcaments previstos i la zona d'accés. 
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5 CONCLUSIONS  DE  L'ESTUDI  D'AVALUACIÓ  DE  LA  MOBILITAT 

GENERADA I PROPOSTA DE MESURES PREVISTES 

 

El  present  Estudi  d’Avaluació  de  la mobilitat  generada  (EAMG)  es  correspon  al  Pla 

Especial  Urbanístic  per  la  implantació  d'una  planta  de  reciclatge  i  valorització  de 

residus  de  la  construcció  al municipi  de  Vilafranca  del  Penedès;  ubicat  en  sòl  no 

urbanitzable de sistema mediambiental i de serveis tècnics.  

 

S'ha redactat d'acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 

estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

 

L'estimació  de mobilitat  que  genera  l'activitat  del  Pla  Especial  s'ha  fet  a  partir  de 

l'estudi de diferents plantes de  reciclatge de  residus de  la construcció existents a  la 

comarca de  l'Alt Penedès  i  la comarca del Bages. En totes elles hi ha nu nombre de 

viatges aproximat entre 30  i 40 viatges/dia. Tenint en  compte  l'Annex 1 del Decret 

344/2006,  en  una  activitat  industrial  amb  aquest  sostre  hi  hauria  un  nombre  de 

viatges  aproximat  de    120  vehicles/dia.  Per  aquest  motiu,  s'ha  adoptat  un  valor 

promig entre els dos valors, obtenint una mobilitat generada d'uns 80 vehicles/dia. 

 

Tenint  en  compte  que  la  carretera  actualment  disposa  d'una mobilitat  aproximada 

d'uns 770 vehicles/ dia, l'aprovació del Pla Especial només comportaria un increment 

del 10% aquesta mobilitat actual.  

 

S'ha de tenir en compte que aquest nombre de vehicles/dia representa una intensitat 

de mobilitat molt baixa en el vial i, per tant, es considera que la carretera existent té 

unes condicions suficients per a absorbir la implantació de la nova activitat. 

 

La carretera existent d'accés a la parcel∙la (Camí de la Pedrera) té una amplada de 6m 

en  ambdós  sentits  (suficient  per  a  la  circulació  de  dos  vehicles  en  paral∙lel),  està 

pavimentat  i el seu accés dóna compliment a la “Norma 3.1 Instrucció de carreteres: 

Traçat”, del Ministeri de Foment. 
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D'altra  banda,  és  important  destacar,  que  que  aquest  nombre  de  vehicles/dia  és 

encara molt inferior a aquell real el dia a dia de la carretera. 

 

També és important constatar que en els voltants de l'activitat no hi ha camins per a 

vianants o biciletes. 

 

Així  mateix  també  cal  destacar  que  s'ha  incorporat  l'espai  necessari  per  a 

l'aparcament  de  vehicles  rodats,  per  a  donar  compliment  a  l'article  287.‐Serveis 

Tècnics del POUM de Vilafranca del Penedès,  i l'espai necessari per a l'aparcament de 

bicicletes, per donar  compliment a  l'Annex 2 del Decret 344/2006 de  regulació dels 

estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

 

Les mesures per  a  la mobilitat  sostenible,  considerant que es  tracta d'una  activitat 

que genera una mobilitat molt baixa en un vial que dóna accés a poques activitats que 

són també de serveis mediambeintals, són: 

 

  ‐ Millorar  l'accés  existent  a  la  parcel∙la  a  través  d'una  intersecció  amb  una 

  illeta  central  en  triangle,  que  separa  els  dos  moviments  principals  en  el 

  recinte,  que són l’entrada de vehicles des de Vilafranca i la sortida de vehicles 

  en direcció a Vilafranca, a través de la rotonda i la carretera c‐15z. 

 

  ‐  Disposar  l'espai  necessari  per  a  l'aparcament  de  vehicles  rodats  i  de 

  bicicletes a l'interior de la parcel∙la.  

 

  ‐ Garantir la connectivitat de l'activitat amb la ciutat de Vilafranca. 

 

  ‐  Restringir  el  pas  de  vehicles  no  autoritzats  per  a  la  gestió  de  residus  a 

  l'interior de la parcel∙la, en excepció de la zona de l'accés. 

 

En conclusió, el present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dóna compliment 

al Decret 344/2006, de 19 de  setembre, de  regulació dels estudis d'avaluació de  la 

mobilitat generada,  ‐i  tal com s’ha  justificat‐, avalua el Pla Especial urbanístic per  la 
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implantació  d'una  planta  de  reciclatge  i  valorització  de  residus  procedents  de  la 

construcció a Vilafranca del Penedès com a COMPATIBLE amb la mobilitat sostenible 

actual, ja que la mobilitat generada amb l'aprovació del Pla Especial pràcticament no 

genera modificacions en la mobilitat existent.  

 

 

 

Vilafranca del Penedès,  Fener de 2017             

 

 

LA PROPIETAT:                    EL TÈCNIC: 
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6 PLÀNOLS 

 

01 MOBILITAT GENERADA PER L'ÚS ADMÈS EN EL PLANEJAMENT. 1/5000 

02 ACCESSIBILITAT I MOBILITAT. 1/500        






