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Aquest exemplar extraordinari del butlletí municipal que teniu a les
mans vol apropar-vos els continguts de l’aprovació inicial del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Per motius evidents d’espai,
es tracta d’una síntesi, amb l’edició dels plànols més representatius
i fotografies aèries actuals dels àmbits dels nous sectors urbanístics.
Tothom qui estigui interessat a conèixer més a fons el nou Pla pot
consultar també la molt documentada pàgina web de l’Ajuntament
www.ajvilafranca.es/plageneral, visitar l’exposició de la capella de
Sant Joan i/o sol·l icitar l ’atenció personalitzada als Serveis Tècnics
Municipals, plaça de Jaume I, 8-10, 2a planta.
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POUM 2002: la garantia del desenvolupament
moderat i sostenible

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat de forma inicial el 28 de maig passat, suposa
la plasmació sobre plànols i, per tant, sobre el terreny, de tot un seguit de criteris generals que van quedar
definits en l’Avanç de Pla. Aquest era el primer document de treball amb el qual es posaven en marxa els
mecanismes per tal que Vilafranca pogués disposar d’un nou Pla General, revisant en allò que convingués
el que va ser aprovat per l’Ajuntament l’any 1981. Les línies general definides en l’Avanç de Pla i ara
materialitzades en l’aprovació inicial del POUM van néixer d’un ampli debat ciutadà i del consens polític
entre tots els grups municipals del consistori.
El nou pla d’ordenació entén la ciutat com un marc on es desenvolupen diversitat d’activitats ciutadanes.
A partir d’aquí, preveu espais per viure (sòl residencial), espais per treballar (sòl industrial), espais d’oci i de
relacions comercials (sòl terciari) i qualitat ambiental (protecció de l’entorn no urbanitzable).
Partint d’aquesta concepció de ciutat diversa, el pla defineix diferents línies d’actuació:
 • Pel que fa al sòl no urbanitzable, el nou pla estableix la protecció del patrimoni natural preservant els

espais més valuosos pel seu conreu agrícola i pel seu valor paisatgístic. També queda definits i protegits
la xarxa de camins rurals i els corredors ambientals de les rieres i torrents entesos tots ells com
elements que potencien un model de mobilitat més cívica i la integració de la ciutat amb l’entorn rural.

 • Vilafranca ha estat històricament i dels seus orígens punt de centralitat i creuament de camins i carreteres
comarcals que hi conflueixen de manera radial. Aquesta visió queda reforçada en el nou pla, el qual
defineix diverses mesures per facilitar la integració de la vialitat territorial en el teixit urbà, potencia
el sistema de rondes i vies d’enllaç, i proposa la concentració d’espais lliures i de les zones d’equipaments
a l’entorn d’aquestes vies.

 • El nou pla repensa els espais definits en l’anterior pla general per al creixement residencial i industrial
de la ciutat i es pronuncia per un model que suposa un baix consum del sòl del terme municipal. En sòl
residencial, els creixements es concentren bàsicament a la zona de llevant. S’hi preveu diversa tipologia
d’habitatges, amb àmplies dotacions d’espais verds i equipaments que facilitin el seu encaix amb la ciutat
preexistent. En sòl industrial, es manté el sòl classificat en el Pla general anterior, que encara no està
esgotat. Es tracta d’una dotació suficient per tal que la indústria continuï sent un sector econòmic important
i perquè Vilafranca no sigui sols una ciutat per viure-hi sinó també per treballar-hi.

 • Es potencien els elements del patrimoni històric i arquitectònic en general i centre històric en particular
per la seva singularitat.

 • Partint de la concepció que l’activitat econòmica no és només el sector industrial, el nou pla potencia i
reforça la capitalitat de Vilafranca com a ciutat comercial i de serveis. Així, defineix diverses àrees per
a aquestes activitats terciàries vinculades amb el teixit urbà i a cavall d’importants infraestructures viàries
com la variant de la N-340.

 • El POUM fa una aposta decidida per l’eix del ferrocarril com una nova centralitat a Vilafranca. El
cobriment de les vies, a banda de relligar els dos sectors de la ciutat que històricament han estat dividits,
obre unes possibilitats immenses per generar al seu entorn activitats econòmiques, comercials i
d’equipaments per tal que Vilafranca faci un pas més enllà en el seu radi d’influència territorial que
històricament ha exercit.

En definitiva, el nou POUM fa una previsió de creixement moderada amb una previsió raonable en el
temps. Tot amb la voluntat de fer compatible el creixement, que hi ha de ser, amb el manteniment de la
qualitat ambiental, de la qualitat dels serveis i de la qualitat de vida que ha assolit la ciutat en els darrers
anys. També cal assenyalar que el nou pla s’ha elaborat a partir d’un criteri de desenvolupament clarament
sostenible, tant a nivell mediambiental (protecció de l’entorn i ús més racional dels recursos naturals) com
a nivell territorial i de mobilitat (interrelació entre barris, correcta inserció de les infraestructures territorials
i dels nous sectors de creixement i aposta per un model de ciutat compacta).
Aquests són els eixos fonamentals que defineixen el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que us
presentem. Nascut d’un debat i d’un consens ciutadà ampli, el POUM determinarà la Vilafranca que viurem
en les properes dècades. Us convidem a participar en aquest procés aportant-hi el vostre punt de vista.

Joan Aguado i Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès
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De l’Avanç de Pla cap al Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal

El document que ara es presenta correspon a la revisió del Pla General, que d’acord
amb la nova llei urbanística passa a denominar-se Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, el qual va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada
el 28 de maig de 2002.

La proposta presentada segueix l’alternativa “ moderada ” de creixement definida
en l’Avanç de Pla – aprovat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 10 d’abril
de 2001 – si bé té en compte que en el cas de dinàmiques de creixement més
fortes, aquestes es poden produir sense haver de canviar les opcions fonamentals.

Propostes del nou Pla

Totes les propostes parteixen de la consideració d’un desenvolupament urbanísti-
cament sostenible, a partir d’un adequat reconeixement del medi urbà i rural, uns
objectius de qualitat urbana que configuren un creixement coherent amb la ciutat
actual, i una expansió compacta.

Aquestes propostes són:

- Model de creixement bàsicament compacte.
- Protecció del patrimoni natural de Vilafranca i d’altres elements patrimonials del
municipi, de valor arqueològic, històric i cultural.
- Potenciació de la xarxa de camins rurals com element de relació entre la delimitació
urbana i el territori rústic.
- Potenciació del l’eix del ferrocarril com espai de relació urbana.
- Racionalització de les previsions en matèria d‘estructura viària.
- Sistematització i continuïtat en el conjunt d’espais lliures actuals i futurs del nucli.
- Diversificació de les reserves d’equipaments.
- Millora dels espais interiors d’illa com a referent domèstic de qualitat urbana.
- Manteniment de la previsió de sòl industrial, amb un nou model que permet la
implantació d’indústries més diversificades, possibilitant l’atracció d’empreses amb
noves activitats i no contaminats.
- Concentració del nous creixements residencials a la zona de Llevant.
- Creació d’un eix d’implantació terciària, aprofitant la façana de la variant Barcelona
– Tarragona.
- Transformació controlada del magatzems del carrer Comerç i illes adjacents, sense
perdre el seu caràcter d’activitat vinculada a la naturalesa de producció vitivinícola.
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De l’Avanç a les propostes del nou Pla
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca del
Penedès es desenvolupa a través de 19 Polígons d’Actuació
Urbanística en Sòl urbà, 6 Plans parcials, 8 Sectors Urbani-
tzable Delimitats, i 2 Sectors de Sòl Urbanitzable no Delimitat.
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El desenvolupament d’aquest Pla es preveu per a dos
sexennis ( 2003 – 2014 ), tot i que pot tenir una durada
de 18 anys.

SÒL URBÀ
SÒL URBANITZABLE
SÒL NO URBANITZABLE

Règim del sòl

SÒL URBÀ 433,98 Ha 22,08%
Sense PAU 396,20 Ha
PAU 37,78 Ha

SÒL URBANITZABLE 315,75 Ha 16,06%
En desenvolupament (Plans Parcials) 80,36 Ha
Sector Urbanitzable Delimitat 126,57 Ha
Sector Urbanitzable No Delimitat 108,82 Ha

SÒL NO URBANITZABLE 1215,27 Ha 61,86%

TOTAL SÒL MUNICIPI 1965,00 Ha    100%

Règim del sòl Ha
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Estructura orgànica del territori
Estructura general

El paper de capitalitat que està assolint Vilafranca fa necessari el reforç de les infrastructures i de l’oferta de serveis i
equipaments, adequant-se a l’explotació agrícola de la vinya i a l’ús urbà compacte.
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Estructura viària

P O U M  2 0 0 2P O U M  2 0 0 2

El sistema de comunicacions busca optimitzar els eixos consolidats. Les traces viàries de nova creació se situen de manera
coherent amb la ciutat consolidada i d’acord amb els futurs creixements.
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Estructura orgànica del territori
Espais verds i Equipaments

8

El Pla proposa la creació d’un sistema d’espais lliures basat en la continuïtat de les zones verdes del nucli urbà, les rieres i els eixos
tradicionals d’accés a la ciutat.
Es planteja la distribució de nuclis d’equipaments per diverses zones urbanes com a element de captació d’activitats cíviques.
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Ordenació del Territori
Ordenació del sòl no urbanitzable (SNU)

L’ordenació del sòl no urbanitzable defineix els elements que estructuren el sòl rústic: els camins; les diferents
zones ecològiques, naturals i agrícoles; i les zones arqueològiques. Per a tots ells es defineixen mesures de
protecció i condicions restrictives de transformació.
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Classificació del Sòl

La classificació del sòl assigna la totalitat del territori a una determinada categoria de sòl: urbà, urbanitzable i
no urbanitzable.




