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1. INTRODUCCIÓ
El pla parcial nº7 Carretera del Vendrell al terme municipal de Banyeres del Penedès
desenvolupa el sector de sòl urbanitzable industrial previst en el pla d’ordenació
urbanística del municipi del 2013.

Aquesta nova implantació industrial forma part de l’actuació amb que l’empresa
Esteve Química S.A pretén donar continuïtat a les seves actuals instal·lacions en
l’àmbit de sòl urbà consolidat situat front a la TP 2215 del Vendrell a Sant Jaume dels
Domenys. El desenvolupament urbanístic que això comporta precisa d’un estudi que
permeti avaluar la mobilitat generada i l’impacte de la mateixa en el territori que l’hi
dóna acollida.

Aquest estudi forma part dels documents del Pla Parcial i es tramiten conjuntament a
l’ampara de l’article 85 decret 305/2006 pel que s’aprova el reglament de la llei
d’urbanisme. Un cop aprovat inicialment per la corporació municipal, aquest i la resta
de documents hauran de ser objecte d’informe de les entitats i organismes
competents, en aquest cas, sobre l’articulació d’aquest àmbit en el sistema de
comunicacions i mobilitat sostenible del municipi de Banyeres del Penedès.
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2. EL MARC LEGAL D’APLICACIÓ

El document es formula a l’ampara de les determinacions del decret 344/2006 de 9
de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada, que
desplega la llei 9/2003 de mobilitat.

Concretament l’article 3.1,c) d’aquest decret fixa que aquests estudis s’han
d’incloure com a document independent en els documents de planejament
urbanístic derivat que tinguin com a objectiu la implantació de nous usos, com és el
cas del sòl urbanitzable nº 7 carretera del Vendrell, el qual amb una superfície de
86.666 m2 es proposa la ampliació del complex industrial d’Esteve Química existint en
els terrenys colindants.

En aquest sentit, el document conté les dades que requereix l’article 8 del decret que
és d’aplicació en funció dels usos i superfície prevista pel planejament a més, del
contingut següent:
▬

Determinació de la mobilitat generada pels diversos usos del planejament,
tal i com requereix l’apartat a) de l’article 13.

▬

Xarxa d’itineraris en el municipi, tan per vianants com per bicicletes i vehicles
motoritzats, tal i com fixen els apartats b), d) i e) del mateix article.

▬

Xarxa de transport col·lectiu, estacions de bus i ferrocarril, d’acord amb el
que disposen els apartats c) i f) de l’article 13.

▬

Xarxa viaria del Pla Parcial i el seu entorn amb l’expressió detallada de les
propostes, nodes de connexió amb l’existent

▬

Proposta de finançament i càlcul de la inversió a realitzar per la nova
actuació, d’acord amb el que disposa l’article 19 del decret

▬

Estimació de les necessitats d’aparcament d’acord amb l’annex a l’esmentat
decret

Cal tenir en compte que aquest àmbit desplega el Pla d’Ordenació Urbanística del
Municipi de Banyeres del 2013, que al seu torn ha formulat i inclòs en la seva
documentació, la corresponent a la mobilitat del municipi, de la que el “PP7, carretera del
Vendrell” és tributari, documents que han servit en part per elaborar el present estudi..
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3. LES DETERMINACIONS DEL POUM I EL TRANSPORT PÚBLIC ACTUAL

El pla d’ordenació urbana municipal delimita l’àmbit del sector nº 7 Carretera del
Vendrell amb una superfície de 86.666 m2 i la fixa amb les següents característiques:

Art.173 Sector PPU-7 “ Carretera del Vendrell”

1. Àmbit
Sòls situats al centre del terme municipal, recolzats en la carretera TP-2125 i el camí
de Sant Miquel a Saifores i confrontants amb dues indústries existents.
La superfície total del sector és de 86.666 m2.

2. Localització:

Plànol d’ordenació 0.4h
Coordenades UTM: x:379003.7439; y 4569736.7507

3. Règim del sòl:

Sòl urbanitzable delimitat

4. Objectius:
▬

Preveure un desenvolupament urbanístic que permeti l’ampliació de la
indústria existent

▬

Desenvolupar la gestió urbanística i dur a terme les obres d’urbanització
necessàries.

5. Condicions d’ordenació
El Pla parcial urbanístic que s¡ha de formular establirà, entre d’altres, les següents
determinacions:
a) Ordenació General
El POUM no esta bleix una estructura d’ordenació indicativa. El Pla parcial
urbanístic concretarà l’ordenació urbanística definitiva en coherència amb les
determinacions del POUM respecte del sector i el seu entorn.

b) Ordenació de l’edificació
L’ordenació de

l’edificació es realitzarà, preferentment, prenent com a

referència la tipologia edificatòria corresponent a la clau 7 de les Normes
urbanístiques del POUM.
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c) Usos


Principals: Els que determini el Pla parcial urbanístic, preferentment
els corresponents a la clau 7 de les Normes urbanístiques del POUM.



Compatibles:

Els

que

determini

el

Pla

parcial

urbanístic,

preferentment els corresponents a la clau 7 de les Normes
urbanístiques del POUM.

d) Aprofitament urbanístic
▬

Índex sectorial d’edificabilitat resultant per a usos industrials:
0,60 m2st/m2s

▬

▬

Índex sectorial d’edificabilitat resultant complementària per a
instal·lacions tècniques, dipòsits i conduccions:

0,10 m2st/m2s

Edificabilitat màxima:

60.666 m2st

e) Cessions mínimes




Sistemes:
Espais lliures públics

8.667 m2

(10,00% )

Equipaments

4.333 m2

(5,00% )

Zones
Cessió lliure i gratuïta de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector, exempta de les càrregues d’urbanització.

6. Condicions de gestió:
El sistema d’actuació serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal conté un estudi de
mobilitat generada que abasta el conjunt d’objectius fixats amb caràcter general pel
desenvolupament del pla. Entre les dades disponibles en la documentació
esmentada, hi figura la relativa al transport públic existent.

En el cas de l’àmbit d’estudi, la companyia Autocars Poch serveix amb 7 expedicions
diàries per cada sentit, la línia que connecta Banyeres amb Sant Jaume, Llorenç,
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Santa Oliva i Vendrell, passant pel nucli de Saifores, amb parada a la rotonda d’accés
al sector Industrial.

El ferrocarril de Sant Vicenç de Calders a Barcelona per Vilafranca està ubicat al
municipi de l’Arboç, situat a 1,5 km del nucli de Banyeres sense que, per la seva
distància a la planta industrial pugui considerar-se un transport a l’abast de la
indústria.
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4. LA XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES, VIANANTS I BICLETES

L’àmbit de sòl urbanitzable es desenvolupa en base a l’accessibilitat que l’hi dóna la
carretera TP2125 del Vendrell a Sant Jaume dels Domenys, però també disposa d’una
xarxa de camins locals de comunicació als nuclis propers.

La carretera TP2125 suporta actualment una intensitat de trànsit en hora punta de
1.475 vehicles/hora amb una IMD actual de 10.543 vehicles, és a dir 5.221 en cada
sentit de la circulació.

El pla general fixa al respecte, que en hora punta i en el supòsit de desenvolupament
del 80% del total de les previsions del POUM, l’increment de densitat en hora punta
per aquest eix viari serà de 1.285 vehicles, el que representa segons els mateixos
càlculs, que la IMD passaria a incrementar-se en 7.342 vehicles.

D’acord amb aquests càlculs, la implantació industrial de l’àmbit de sòl urbanitzable
nº 7 carretera del Vendrell, vindria a representar un increment de 2.600 viatges
generats repartits al llarg de les hores del dia cal considerar que les hores punta de
matí i tarda poden absorbir el 20% d’aquesta mobilitat generada.

A més de la carretera TP 2125, , tal com queda èxplicit en els plànols 7 i 8, la xarxa de
camins existent connecta el nucli de Saifores amb el de Sant Miquel mitjançant el
camí de Saifores que llinda amb la façana sud del sòl urbanitzable nº7 i forma part de
la xarxa local de comunicacions, amb una estructura compatible amb el trànsit de
vianants i el de bicicletes De fet, el propi POUM preveu l’adequació d’aquest itinerari
com a part dels recorreguts des de Saifores fins als diversos nucli de Banyeres i
l’estació de ferrocarril de l’Arbós als que s’ha afegit l’itinerari naturalístic existent.

També cal considerar el camí que, sortint de Saifores en direcció nord-est, connecta
aquest nucli amb els terrenys destinats al futur equipament, en un itinerari que
continua per l’antiga traça de la TP2125 fins a la parada Nord del Bus, sobre la qual es
proposa la creació d’un pas de vianants que doni continuïtat al camí que trascola
paral·lel a l’AP7 fins a Cal Canyís i el nucli de St. Miquel, tal i com s’assenyala en el
plànol 2 d’aquest document de mobilitat
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5

SITUACIÓ ACTUAL DE LA MOBILITAT

Esteve Química, s.a. té actualment una planta de producció que dóna feina a 58
persones. L’empresa ha el.laborat pel conjunt de les seves instal·lacions arreu de
Catalunya, un pla de mobilitat sostenible amb enquestes sobre la modalitat de
transport que s’utilitzen en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, per tal
d’establir un programa de millores objectives en relació al cost i els efectes
ambientals del a mobilitat, tenint en compte que en el seu conjunt, el 74,00% utilitza
el vehicle propi i el 2,50% la motocicleta en els desplaçaments quotidians per feina.
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Pel que fa a la millora de la mobilitat, l’enquesta feta al personal d’Esteve Química de
la planta de Banyeres del Penedès dóna els següents resultats:
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Banyeres

D’acord amb aquesta resposta, els percentatges de recolzament de la millora de la
mobilitat es reconeixen en el següent quadre:

Grado
Priorización

1.Fomentar el uso del coche compartido

17,7%
(129)

29,2%
(7)

2.Fomentar y facilitar el uso del transporte público

34,7%
(253)

54,2%
(13)

3.Facilitar el uso y parking de bicicletas

5,6%
(41)

-

4.Fomentar el usos de nuevas tecnologías para
evitar desplazamientos

9,1%
(67)

-

5.Fomentar utilización de vehículos más eficientes

2,5%
(18)

4,2%
(1)

6.Sensibilización

0,4%
(3)

-

Tabla 12. Grado de priorización implementación propuestas de mejora.

Amb l’objectiu de fer públic aquestes demandes de millora, l’empresa ha començat a
implementar les següents mesures:
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Finalment, s’avaluen les raons del comportament actual del personal de la planta en
base a les següents respostes.
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6 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA

Mobilitat atreta.

En relació a la mobilitat generada, el decret d’aplicació fixa que la creació de sòl
industrial representa la generació de 5 viatges per cada 100 m2 de sostre industrial,
d’anada i altres tants de tornada durant el dia laborable.

El sòl industrial de nova creació en el sector 7 carretera del Vendrell, amb un índex
d’edificació de 0,6 m2 / m2 permet un sostre màxim potencial de 52.000 m2 per usos
industrials, sense comptar amb les instal·lacions tècniques, dipòsits i conduccions.

Aquesta xifra ens dóna el número de desplaçaments màxim potencials en dia
laborable següent:
5 viatges/dia x 52.000 m2 = 2.600
100
és a dir, que l’atracció teòrica de mobilitat del sòl industrial conjunt al sector nº7 serà
de 1.300 viatges, més els corresponents 1.300 viatges de tornada, tot i que les
previsions de l’empresa en relació als llocs de treball totals estan pe sota dels 500 i
en conseqüència, la realitat no assolirà les previsions del decret..

Malgrat que l’equipament queda pendent de l’ús que l’ajuntament de Banyeres
destini als terrenys, s’ha considerat als efectes de càlcul de la mobilitat generada el
que contempla l’annex en base a l’aplicació d’un índex de 0,25 metres quadrats de
sostre per metre quadrat de sòl, amb el resultat de 325 viatges potencials al dia.

Igualment s’ha considerat la mobilitat potencial generada per la creació de la zona
verda del pla parcial, en base al càlcul de 5 viatges per cada 100 metre quadrats
d’espai verd, tot i que per la seva situació allunyada del casc urbà de Banyeres i dels
nuclis de població del municipi, la generació de viatges atribuïble a la zona verda no
correspon al la d’un parc urbà. D’acord amb d’estàndards del decret, el número de
viatges potencial d’aquest espai és de 600 al dia.

A l’hora de valorar l’impacte d’aquesta mobilitat s’ha de calcular:
a) El repartiment modal
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b) L’acumulació de viatges en hores punta
c) El grau d’utilització del vehicle en persones per unitat
Un cop feta aquesta estimació, es podran assignar les càrregues suportades per la
xarxa viària existent, en aquest cas la carretera TP2125 com a eix bàsic de
comunicació.

A) En relació al repartiment modal de la mobilitat generada per motiu de treball a la
nova indústria, el 18,5 % de la mobilitat obligada amb origen el nucli de Banyeres,
utilitzaran el transport públic. Per contra, tan sols el 2% de la mobilitat obligada per
motius de treball en el cas de persones provinents d’altres municipis amb destinació
el de Banyeres, utilitzen aquest mode de transport. Bàsicament la raó és la dispersió
de l’activitat industrial en el municipi.

Atesa la naturalesa d’aquestes dades, a l’hora de valorar el repartiment modal
utilitzarem l’EMO. Segons l’estudi de mobilitat del Pla General, caldrà aplicar l’índex
del 18,5% d’utilització del transport en comú tan sols al percentatge de viatges que
corresponen al nucli d’auto contenció, que a Banyeres és del 47% i aplicar al 53%
restant la utilització del transport en comú de 2% corresponent a la mobilitat
obligada per motius de treball en persones provinents d’altres municipis, dels quals
el municipi del Vendrell absorbeix el 30% d’aquesta mobilitat.

En base a aquestes dades, tindrem el següent repartiment modal:

Medi de transport

%

No motoritzat

5

Viatges amb origen Banyeres

18,5

Viatges amb origen altres municipis

2

Privat

74,5

Mobilitat satisfeta amb medis no motoritzats

130 viatges

Mobilitat amb transport públic


Amb origen Banyeres

219 viatges



Amb origen altres municipis

28 viatges

Mobilitat satisfeta amb transport privat

2.223 viatges

Total ( en ambdós sentits )

2.600 viatges
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D’aquesta mobilitat servida pel transport privat, hem de considerar que tan sols el
20% s’acumula en hora punta, per quan l’empresa distribueix els recursos humans
disponibles en tres torns, sent el diürn de matí el que acumula una major proporció
de personal de les oficines. Per tant, l’impacte de la mobilitat serà de 223 viatges
d’anar i altres 223 viatges de tornada en dia laborable i hora punta.

B) En relació a la mobilitat generada per l’equipament i la zona verda, al tractar-se de
reserves per a sistemes de cessió que són propers al nucli de Saifores i als
establiments industrials propers, hem considerat les següents hipòtesi:

La demanda potencial de 600 viatges / dia corresponents a la zona verda del PP7
carretera del Vendrell, situat entre la TP2125 i la zona industrial destinada a ampliar
les actuals instal·lacions d’Esteve Química SA, tindrà una demanda que es correspon
a un radi d’accessibilitat a peu pels usuaris de la industria, els establiments veïns i
eventualment, els veïns del nucli de Saifores pel camí de connexió que els porta
directament a l’equipament colindant. Es tracta en tots els casos de recorreguts de
poca distància amb relleu relativament pla a fer be a peu, be en bicicleta. També cal
assenyalar la possibilitat de gaudi per part d’altres residents al municipi que en el
seus desplaçaments a peu o en bicicleta, utilitzin els itineraris previstos en el
planejament general i reflectits en aquest document de mobilitat, tot i que la seva
freqüentació es incerta per l’estructura de poblament i la disponibilitat d’espais
oberts en tota la geografia del terme municipal.

En relació a l’equipament, proper al nucli de Saifores i a tocar a la carretera TP 2125,
s’ha calculat que la demanda de mobilitat que el pla, d’acord amb l’annex del decret i
l’índex d’edificació atorgat, ha calculat fins a 325 viatges/dia, queda reduïda a la
utilització d’aquest sistema per part dels veïns del nucli proper o bé dels transitats de
la carretera TP2125, per la seva facilitat d’accedir-hi.
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7

INDICADORS DE GÈNERE

L’article 10 del decret d’avaluació de la mobilitat generada fixa que en els estudis cal
utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitatius que permetin avaluar la
mobilitat de les dones i el seu accés al vehicle privat, a peu , en bicicleta i transport
públic.

En el cas particular de l’estudi per la implantació industrial de ‘Esteve Química en el
sector nº 7 de sòl urbanitzable, es considera equiparat totalment l’accés al mercat
laboral i el desenvolupament de les condicions per accés a la indústria per ambdós
sexes, podent disposar de les facilitats del transport públic existent així com de
l’accessibilitat que ofereix la xarxa de comunicacions viària per carretera, la xarxa
local de canvis existent que facilita la mobilitat en bicicleta o a peu des dels nuclis
urbans propers.

8

AMPLES DE VIALS I COMPLIMENT DEL ART 4 DEL DECRET 344/2006.

L’article 4 del decret que regula els estudis de mobilitat, fixa, entre les directrius per
elaborar els estudis, la consideració als amples de carrers, en funció de les
característiques i tipus de circulació que hagin de suportar.

El POUM de Banyeres del Penedès determina una secció de 12m per la transformació
del camí de Saifores. D’acord amb els apartats b i c del esmentat art 4, aquest s’ha
projectat amb un ample de 13,00m.(11+2).com un vial d’accés als vehicles, vianants i
bicicletes pels usuaris de la nova configuració urbanística que genera el PP7, (Secció
S1),però també com a part dels itineraris que conforme l’estructura del territori
municipal, amb una secció que admet la segregació entre les diverses circulacions
rodada, bicicletes i vianants, tal i com s’especifica en les seccions del gràfic següent.

El pla Parcial, intervé tanmateix en altres punts del seu entorn per facilitar
l’accessibilitat als equipaments, des de el nucli de Saifores, adequant el camí d’un
ample de 3 m. (Secció S2’)i el front actual de la parcel·la d’equipaments, s’ha previst
un ample d’onze metres, prioritat invertida i zona de velocitat 30 Km/h.(Secció S2).
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Finalment, l’accés a la Zona Verda pel llindar nord-est de l’àmbit es preveu
mitjançant un pas exclusiu per vianants i bicicletes, qualificat com a S Protecció de
Sistemes, amb un ample mínim de 3m.
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9

MESURES DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT

Una de les aportacions del POUM a la mobilitat no motoritzada és la creació d’una
xarxa bàsica de circulació per a bicicletes, la qual, en un dels seus itineraris connecta
el nucli de Banyeres amb el de Saifores, aprofitant entre d’altres la millora de la
infraestructura que es durà a terme en l’àmbit del pla parcial nº 7 i també la
derivació des de Sant Jaume i el nucli del Sant Miquel cap a l’Arboç i l’estació de
ferrocarril. També en aquest sentit, l’estudi incorpora el nou traçat de carril bici
naturalístic i la seva connexió amb el Camí de Saifores.

El pla parcial, amb l’actuació sobre el camí de Saifores contribuirà en bona part a la
millora del recorregut previst en el POUM i al format de la utilització de la bicicleta
com a medi de transport local alternatiu al transport privat o públic de distàncies
iguals o inferiors als 15 minuts de recorregut, que abasten la pràctica totalitat del
municipi.

Una altra mesura per millorar la gestió de la mobilitat, en aquest cas referida a
l’accés per vehicles, és la millora de l’accés comú a l’ampliació de la indústria que en
el futur s’ha de fer per la nova avinguda de Saifores des de la rotonda d’accés a la TP
2125, deixant com a secundari l’accés existent exclusiu per vehicles.

Cal tenir en compte que aquesta millora de la xarxa viària local coincideix amb
l’itinerari a peu que s’ha de fer des del nou recinte industrial fins a la parada del Bus
situada en la rotonda d’intersecció amb la TP 2125 i que dóna servei també als
residents del nucli de Saifores.

En aquest sentit, el carrer de nova urbanització que tindrà 13m. d’ample, podria tenir
la consideració de vial local amb velocitat 30km/h, independent de la previsió de
crear un carril bici al llarg de tot el recorregut de 2,25m. d’ample i doble direcció. La
continuïtat de l’itinerari fins a Saifores i els terrenys de l’equipament per l’actual camí
queda garantida als efectes del que disposa l’article 17 del decret 344/2006.
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RESERVA D’APARCAMENT DE VEHICLES I BICICLETES.
D’acord amb l’annex 3 del decret de mobilitat, no s’estableix un número de reserves
de places d’aparcament fora de la via pública per usos industrials. Això no obstant, el
pla parcial estableix una reserva per estacionar un total de 520 vehicles i 100
motocicletes per els treballadors de l’empresa a distribuir en els seus tres torns, així
com pels visitants eventuals externs, equivalent a 1 plaça cada 100 m2 de sostre
construït, molt superior al ràtio establert pel POUM. El projecte d’urbanització
concretarà quines són les específicament destinades a reserva per persones de
mobilitat reduïda.

D’acord amb l’annex 2 el decret d’avaluació de mobilitat fixa per la zona industrial un
estàndard de 1 plaça de bicicleta per cada 100 m2 de sostre el que representa
preveure un total de 520 places per bicicleta. S’indiquen en el plànol 9 els punts
d’ubicació dels aparcaments per bicicletes que demana l’annex 2 del decret.

Està previst que totes les operacions de càrrega i descàrrega es facin a l’interior de la
planta industrial, la distribució de la qual s’ha pensat específicament per assegurar la
no ocupació de vial públic de la nova avinguda del Camí de Saifores per aquesta
funció.

La superfície destinada a equipament permet l’estacionament, amb dimensions
compatibles també pels vehicles particulars d’utilització per persones amb mobilitat
reduïda. Les característiques dels terrenys destinats a equipament i la vialitat a que
dona front, permeten les operacions de càrrega i descàrrega dins i fora de la
parcel·la. Atesa l’amplitud de l’espai destinat a equipament, sembla adient reservar
per a l’estacionament de bicicletes1 plaça per cada 100 m2 de sostre en l’interior del
recinte, quan el projecte municipal concreti el tipus d’instal·lació a realitzar

El decret demana igualment reservar 117 places per estacionar bicicletes en la zona
verda. Aquesta reserva, assenyalada en el plànol 9 i la corresponent a l’equipament
es materialitzarà en l’interior del recinte.
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10 CONCLUSIONS I FINANÇAMENT

a) El decret de mobilitat en l’article 19,apartats 1 i 2 d’aplicació en aquest cas,
determina la necessitat d’incorporar una proposta de finançament dels costos
generals per l’increment de mobilitat, de tal manera que els propietaris facin front
als costos d’urbanització que això representa, inclosa la connexió dels itineraris
proposats amb els existents.

En aquest sentit, el POUM ha determinat que el desenvolupament del sector nº 7
carretera del Vendrell, assumeixi com a sistema generat associat al planejament,
els costos de la transformació del sistema general viari de l’actual camí de Saifores
en una avinguda de 13m. incloent l’adquisició dels terrenys de propietaris tercers
que no estan dins l’àmbit de sòl urbanitzable i la urbanització del vial existent que
dona accés al equipament i connecta amb el nucli de Saifores. Això representa per
part dels promotors del pla, l’assumpció d’uns costos que venen estimats en
l’estudi d’avaluació tècnica i financera de 1.475.560 més el corresponent IVA,
bona part dels quals són propis de la millora general de la mobilitat en el municipi,
ates que els costos associats a la zona específicament industrial, vinculats a
l’ampliació de les instal·lacions de producció existents, no figuren en aquesta
estimació de costos.

b) D’altra banda i d’acord amb el repartiment de a mobilitat generada, aquest estudi
d’avaluació de la mobilitat generada conclou que el número addicional de viatgers
potencialment usuaris del transport públic per carretera, no ha de comportar
alteració en el nivell de servei de la xarxa d’autobusos urbans i interurbans
existent i en aquest sentit no es considera necessari fer previsió d’increment del
número d’expedicions diàries entre els nuclis de Vendrell i Banyeres.

c) Respecte de la capacitat actual i futura de la xarxa viària d’accés a l’àmbit d’estudi,
cal tenir en compte bàsicament l’increment de mobilitat que ha de comportar la
nova instal·lació industrial. En els termes amb que s’han fet les previsions de
càlcul del capítol 5 d’aquest document, això suposa, ateses les característiques de
producció de la indústria Esteve Química S.A i l’aplicació estricte del decret, afegir
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223 viatges en cada sentit i hora punta en dia laborable, el que suposant una
ocupació per vehicle privat de 1,8 persones ens dóna una xifra de 124 vehicles per
sentit d’augment de la intensitat mitjana diària, en que s’evidencia la plantilla actual i
futura un cop s’hagin completat totes les instal·lacions previstes en el pla.

Aquest increment de la circulació s’incorporarà a la carretera TP 2125 a l’alçada
de la rotonda existent d’accés al nucli de Saifores i que en el futur serà també
compartit per la mobilitat generada pels vehicles provinents d’Esteve Química, en
la mesura en que s’abandonarà l’actual accés sota l’eix de la carretera amb gir a
l’esquerra regulat per bandes de circulació especialitzades.

Aquesta opció suposa en definitiva incrementar la seguretat viaria, desproveint
l’accés futur del perill latent que les interseccions a nivell sense rotonda
presenten a la circulació de vehicles.

d) Considerar que la reserva de 520 places d’estacionament per vehicles de quatre
rodes, més les destinades a motocicletes i bicicletes que el pla parcial preveu a
l’interior del recinte representa una quantitat suficient per atendre les
necessitats de la nova indústria i la dels eventuals visitants a la mateixa.

e) Finalment, el pla preveu l’accés rodat a l’equipament, dotant aquest sistema
d’espai per estacionar vehicles, sens perjudici de la reserva que dins el recinte es
pugi establir per tot tipus de vehicle motoritzat i bicicletes, en funció de les
necessitats derivades de l’ús que finalment l’Ajuntament acordi per aquest
sistema i d’acord amb el projecte executiu que el desplegui. També la zona verda
a desenvolupar dins el projecte d’urbanització del “PP7, carretera del Vendrell”,
inclourà la reserva d’estacionament per bicicletes que fixa l’annex 2 del decret
344/2006.
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La part segregada de la inversió total prevista per l’estudi econòmic financer que el
pla destina específicament a millorar la mobilitat, queda reflectida de la següent
forma:

Fases 1i 2 de la implantació:
Execució del nou vial d’accés Camí de Saifores fins a la rotonda

729.420 €

Urbanització accés a d’equipament municipal

35.000 €

Millora de la rotonda i accés a la TP2125

25.000 €

Urbanització de l’ antiga traça TP2125

43.000 €

Adequació de l’antic camí al nucli de Saifores

20.000 €

Adquisició de terrenys

37.000€

SUMA (PEC )

Benefici industrial del

889.420 €

13%

Despeses generals imputables del 6%
Total PEM inversió en millora mobilitat

115.625 €
53.365 €
1.058.410 €

Banyeres del Penedès, Novembre del 2016
Ramon Roger i Casamada
Arquitecte redactor
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