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Què és una EMUS?

Els Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible són un document que ajuden als municipis a tenir una fulla de
ruta per tal de millorar la seva mobilitat, una eina de gestió de la mobilitat i arribar a oferir
desplaçaments sostenibles, segurs i accessibles.

Es tenen en compte tots els modes de transport i les externalitats de la mobilitat:

- Mobilitat de Vianants
- Mobilitat en Bicicleta
- Mobilitat en Transport Públic
- Mobilitat en Vehicle Privat (ús racional del VP)
- Gestió de la DUM/CD
- Emissions contaminants
- Seguretat Vial i sensibilització de la població

REFLEXIÓ PRÈVIA
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"L'increment de les emissions de CO2 de l'1,6% el
2017 i més del 2% en 2018 demostra clarament que
cal fer més per reduir-les“.

"La creixent demanda global d'energia està superant
als esforços per 'descarbonitzar'. Això ha de canviar, i
ràpid “.

Tot això es deu a l'augment del transport per carretera
i un cert renaixement de l'ús del carbó, el que és tant
com dir que el món segueix un camí d'escalfament
global.

REFLEXIÓ PRÈVIA
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El soroll procedent del trànsit provoca tanta malaltia com la contaminació atmosfèrica i una millor 
planificació urbana i de la mobilitat evitaria un 13% de la càrrega total de malaltia a les nostres ciutats.

❑ Efectes sobre el son

❑ Efectes sobre rendiment del treball

❑ Efectes sobre la salut mental

❑ Pèrdua auditiva i capacitat d’orientació

❑ Efectes físics generals

REFLEXIÓ PRÈVIA
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REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT  

FASE 1: Recollida d’informació i treball de camp. Anàlisi territorial i socioeconòmica.  

FASE 2: Anàlisi de l’oferta del sistema de transport 

FASE 3: Anàlisi de la demanda del sistema de transport 

FASE 4: Caracterització de la mobilitat 

FASE 5: Diagnosi participada de la situació actual i futura 

FASE 6: Pacte per la mobilitat. Objectius i estudi d’alternatives.  

 

1. FASES DE L’EMUS
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El municipi té una extensió de 24,45 km2, i una 
població l’any 2019 de 2.622 habitants (IDESCAT 
2019) repartits en 8 nuclis de població i vàries masies 
disseminades i l’Arquet. 

Els nuclis són: La Carronya, Lleger, El Papagai, Sant 
Jaume, Cornudella, L’Hostal, El Papiolet i La 
Torregassa.  

El 27,4 % de la població es concentra a Sant Jaume.

Sant Jaume dels Domenys es troba situat a la zona 
nord oriental de la comarca del Baix Penedès. 
Limita: 

• Nord: Montmell
• Sud: Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès
• Est: Castellví de la Marca (Alt Penedès), Gomila, 

La Carronya i Castellet i la Gornal (Baix Penedès) . 
• Oest: Bisbal del Penedès. 

2. DESCRIPCIÓ DIAGNOSI
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Les vies d’alta capacitat que comuniquen el municipi:

• TV-2122: Carretera de la Diputació que connecta el
Papiolet des de Banyeres del Penedès passant per Sant
Jaume dels Domenys.

• TP-2125: Carretera de la Generalitat que connecta des
del Vendrell fins a Sant Jaume dels Domenys.

• TP-2442: Carretera de la Generalitat que connecta Sant
Jaume amb el Pla de Manlleu.

• B-212: Uneix Vilafranca del Penedès amb Sant Jaume
dels Domenys.

• AP-7: Delimita pel sud del municipi. Uneix França amb

Màlaga-Estepona passant per Barcelona. Es situa a

aproximadament 12 km de municipi

• N-340: Uneix Cadis amb Barcelona. Es situa al sud del

municipi a aproximadament 7 km del municipi.

• Eix ferroviari: El municipi no disposa de parada

ferroviària. Els municipis més propers que ofereixen el

servei són l’Arboç (7,5 km) aproximadament a 15 minuts,

el Vendrell (a 10 km) i Vilafranca del Penedès a 15 km,

aproximadament a uns 20 minuts en vehicle privat.

2. DESCRIPCIÓ DIAGNOSI
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VIANANTS: 
• Manca una xarxa bàsica de vianants definida.
• S’han inventariat 94,33 km de voreres en totals als nuclis. El

77,8% no superen el 1,5m. El 33% dels passos de vianants no
estan rebaixats.

• Cada dia laborable es realitzen uns 3.106 desplaçaments a peu,
els quals representen el 53,08 % sobre el repartiment modal
total (intern).

Amplada de les voreres

2. DESCRIPCIÓ DIAGNOSI
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BICICLETES: 

• No existeix una xarxa específica de bicicletes,

encara que hi ha carrers 30 que poden fomentar

el seu pas.

• El fet d’existir pendents de més del 3% i barreres

com la TP-2442 i la TV-2121 condiciona el seu ús

per la manca de seguretat i d’infraestructura.

• Els aparcaments per bicicleta és concentren al

centre escolar, camp de futbol, piscina i la Rambla.

• L’ús de la bicicleta representa el 0,3 %

repartiment modal intern (s’estima el 1,27 de

connexió).

Cobertura T. Públic 

TRANSPORT PÚBLIC
• Es localitzen 10 parades de bus interurbà. Mala cobertura

a La Carronya i al Papiolet. Sector oest poc cobert.
• 3 línies de bus interurbà que ofereixen poca cobertura de

passos al dia.
• S'estimen en 184 desplaçaments al dia que representen

el 1,44% dels totals.
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Intensitat Mitjana de Vehicles. 

2. DESCRIPCIÓ DIAGNOSI
VEHICLE PRIVAT: 

• Gran part de l’espai públic destinat al VP.
• S’estimen a l’entorn de 9.364 desplaçaments 

diaris amb VP.
• Cada dia entren i surten de Sant Jaume dels

Domenys aproximadament uns 7.000 vehicles.
• La TP-2443 és la principal via d’entrada amb

3.046 vehicles amb els dos sentits seguida de
la TV-2122 a l’altura de La Torregassa, Papagai i
L’Hostal amb quasi 2.000 vehicles entre
entrades i sortides.
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APARCAMENT:  

• Es localitzen 1.293 places d’aparcament a Sant 
Jaume dels Domenys. 

• La resta de nuclis tenen: 
• Cornudella: 77 places 
• Lleger: 53 places
• La Carronya : 22 places
• L’Hostal: 47 places
• La  Torregassa: 46 places
• Papagai: 694 places
• Papiolet: 90 places 

• Totes les places són no regulades (excepte CD, 
PMR i reserva de bus).

• Ocupacions baixes durant el dia i durant la nit 
elevades com és el cas de L’Hostal, La Carronya, 
Cornudella superant el 80%. 

• Tot i l’espai d’estacionament i les places buides, 
s’observen indisciplines per part d’alguns 
conductors.

2. DESCRIPCIÓ DIAGNOSI

Inventari diürn Sant Jaume. 
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Inventari diürn Sant Jaume. 
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Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i

respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de

transport.

Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu,

destinant als vianants una superfície més gran

d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i

seguretat).

Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport

habitual, mantenint i millorant les infraestructures.

Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de

qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.

Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb

l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de

ciutadans a altres modes de transport més

sostenibles, promovent la intermodalitat.

1

2

3

4

5

3. OBJECTIUS DE L’EMUS DE SANT JAUME DELS DOMENYS 
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3. OBJECTIUS DE L’EMUS DE SANT JAUME DELS DOMENYS 

Optimitzar l’oferta d’aparcament al municipi.

Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti

dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el

sistema de mobilitat de la ciutat.

Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i

acústica provocats pel trànsit.

Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació 

ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que 

contenen els principis i objectius establerts.

Desenvolupament de l’EMUS.

6

7

8

9

10



ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES EN SEGURETAT VIÀRIA

15

4 propostes

4. AVANÇ DE PROPOSTES
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Implantació d'un pla de millora de salut relacionada amb la mobilitat al municipi en relació a

vials, cruïlles i passos de vianants, detectant els punts de màxima accidentalitat (passos elevats,

simplificació sentits, millora visibilitat, etc.).

4. AVANÇ DE PROPOSTES

L’objectiu d’aquesta proposta és:

• Detectar els punts de màxima accidentalitat del

municipi i detectar la problemàtica associada per

millorar la relació entre els vials, les cruïlles i els

passos de vianants.

• Reduir velocitats en alguns trams d’accidentalitat a

10 o 20 km/h, i en els entorns escolars.

• Eliminar les places d’aparcament a els proximitats

dels passos de vianants o canviar-les per

aparcaments per a motos o bicicletes les quals

augmenten la visibilitat.

• Simplificar sentits de circulació en alguns trams per

millorar la seguretat del vianant.

• Millorar la seguretat viària i la convivència entre els

usuaris i usuàries dels diferents modes de transport.

• Reduir el nombre de ferits i morts al municipi.
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Pla de mobilitat escolar. Posada en funcionament de Camins Escolars amb la col·laboració de les AMPES i

l' Ajuntament. Reforçar la senyalització vertical i horitzontal i posada en funcionament del petó i adéu.

L’objectiu d’aquesta proposta és:

• Estudiar les millores necessàries als entorns escolars per evitar riscos

d'accident, potenciar les arribades a peu i en bicicleta. Potenciar la

mobilitat sostenible al municipi.

• Coordinació entre el centre educatiu, AMPES, govern municipal i la

resta d’entitats municipals implicades. Realitzar enquestes i estudis

d’origen i destinació per conèixer els itineraris habituals

• Ordenar l’estacionament dels vehicles a través de la implantació de

zones de Petó&Adéu.

4. AVANÇ DE PROPOSTES

Per poder dur a terme totes les actuacions plantejades s’hauran

de realitzar les següents millores:

• Ampliació voreres davant les entrades al centre escolar.

• Instal·lació d’elements tipus pilones per evitar l’estacionament

de vehicles

• Reubicació del mobiliari urbà, contenidors...en el cas de siguin

elements que dificultin la visibilitat.

• Instal·lació de senyalitzacions vertical i horitzontal .

• Reordenació dels sentits de la circulació.



ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE VIANANTS
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

5 propostes



4. AVANÇ DE PROPOSTES
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Ampliació de les voreres amb deficiències de la xarxa bàsica de vianants proposada

Xarxa vianants proposada

• Connectar els principals equipaments i serveis del 
municipi amb una xarxa per a vianants adaptada i 
segura. 

• L’objectiu és que tota la població pugui realitzar els 
desplaçaments a peu de manera eficient i segura.

• Per tal de fomentar actuacions de millora de voreres, 

es proposa començar a actuar al entorn de la zona 

escolar, el CAP i l’Ajuntament. 

Com accions principals per complementar la xarxa es

necessari:

• Pas vianants carrer Sant Francesc  

• Pas vianants carrer Parellada amb Germanor 

• Pas de vianants carrer Sant Jordi

• Ampliar voreres inferiors a 0,9 metres.



4. AVANÇ DE PROPOSTES
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Estudiar la viabilitat de connectar mitjançant itineraris a peu o en bici el municipi de Sant Jaume amb

els altres nuclis de població.

• Necessitat d’estudiar la viabilitat de connectar el municipi de Sant Jaume amb la resta de nuclis, 

trobant rutes alternatives a la via principal en trànsit rodat.

• Es proposa habilitar la zona paral·lela de la carretera TV- 2122 de la Diputació per comunicar amb 

tots els nuclis de població amb Sant Jaume dels Domenys.

Accions necessàries:

• Encarregar un projecte per buscar la viabilitat tècnica.

• Realitzar enquestes a la població per tal de saber si utilitzarien l’alternativa.

• Instar a la Diputació sobre la necessitat de fer aquestes vies alternatives de connexió en modes 

sostenibles. 

• Cercar subvencions per realitzar l’estudi i la seva implantació. 

• Introduir il·luminació i protecció per a vianants i bicicletes.



4. AVANÇ DE PROPOSTES
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Estudiar la viabilitat de connectar mitjançant itineraris a peu o en bici el municipi de Sant Jaume amb

els altres nuclis de població.

Itineraris a peu i en bicicleta
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE BICICLETES/VMP

3 propostes



4. AVANÇ DE PROPOSTES
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Definició d'una xarxa de carrils, zones

ciclables i itineraris en bicicleta

coherent, connexa i còmode, que

permeti el desplaçament per tot el

municipi i que permeti circular

ordenadament sense interferències amb

la resta de modes de transport.

Xarxa itinerari escolar 

• Connectar en primer lloc l’itinerari escolar perquè 

sigui ciclable. Poder lligar-ho amb la resta de xarxa 

proposada per connectar els nuclis. 

• Proposta de sentits únics per millorar la seguretat de 

les vies i reducció de velocitat a l’entorn escolar. 
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Instal·lar aparcaments segurs als principals equipaments.

Exemples d’aparcament

4. AVANÇ DE PROPOSTES

Per tal d’afavorir l’ús de les bicicletes pels desplaçaments de Sant
Jaume dels Domenys és important destinar espais d’aparcaments
segurs per a la població.

• Implantació d’aparcaments als principals centres generadors
d’activitat com el CAP, establiments comercials, edificis
municipals o a les proximitats del transport públic.

• Es proposa implementar gradualment 20 aparcaments per a
bicicletes al municipi.



25

4. AVANÇ DE PROPOSTES

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES EN TRANSPORT PÚBLIC

2 propostes
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Estudiar la viabilitat d'implantar un servei de bus flexible.

4. AVANÇ DE PROPOSTES

Aquest servei es pot cobrir mitjançant un servei de bus o

bé de taxi a demanda.

Per portar-ho a terme cal:

• Estudiar la implantació del servei a demanda a les 

zones amb més dèficit.  

• Consulta a la població de quin és el servei que 

necessari i que s’utilitzaria. 

• Estudiar el cost que pot suposar al usuari i al 

ajuntament.

• Estudiar el sistema de demanda del taxi o bus ( 

telèfon, web, app...)

• Coordinar amb el servei de taxi/ bus amb els 

desplaçaments. 

• Campanyes d’informació per promocionar a la 

ciutadania.

Bus a demanda
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES EN VEHICLE PRIVAT

5 propostes
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Aprovació de la xarxa bàsica de circulació (Jerarquia viària).

Per a definir la xarxa bàsica destinada al trànsit dels
vehicles motoritzats s’ha seguit els resultats obtinguts
en els aforaments manuals i automàtics al municipi:

• Accessos i vies interurbanes
• Xarxa primària o estructurant
• Xarxa secundària
• Xarxa bàsica (resta vial)

4. AVANÇ DE PROPOSTES

La jerarquia viària té com a objectiu la regulació del
trànsit. Permet aposat per la pacificació d’alguns
trams, reordenació de sentits, ampliar espai pels
vianants i ciclistes, i reduir velocitats.

Establir una jerarquia permet definir altres propostes
i establir diferents condicions segons la via.

Jerarquia viària proposada
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Reordenació de sentits de Sant Jaume dels Domenys, Lleger i Papagai. Pla de sentits únics. La

resta de municipis no es proposa cap canvi donat que no es veu necessari.

4. AVANÇ DE PROPOSTES

L’objectiu de la proposta rau en millorar la xarxa interna del

municipi:

• Simplificant i millorant la connectivitat amb vehicle 

privat i evitant les friccions amb la resta de modes de 

transport. 

• Millorar la qualitat urbana de la ciutat. 

• Augmentar la seguretat en els desplaçaments a través de 

la col·locació de senyalització vertical i horitzontal.

• Millora seguretat a la TV-2122  al Lleger. 

Proposta LLeger
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Sentits proposats
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES D’ APARCAMENT

1 proposta

• La proposta té com a objectiu reordenar l’aparcament, sobretot de les vies veïnals, i on les voreres són
estretes, per tal de donar altres prioritats a l’espai.

• Reduir aparcament en vies on es pot estacionar en les dues bandes permeten l’ampliació de vorera.

• Reforçar senyalització vertical cap a aparcaments dissuasius deixant l’espai del municipi pel resident i la
perifèria pel visitant.
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L’objectiu de la proposta rau en avançar en:

Reduir l’última milla donant opció de recollir els paquets en
diferents punts del municipi evitant així que el repartidor
vagi casa per casa.

La gestió de la DUM amb l’autorecollida de mercaderies està

relacionada amb:

• Estudiar la viabilitat i localitzar un espai destinat a la

instal·lació de la guixeta.

• Campanya de sensibilització i conscienciació amb

explicació a la ciutadania la gestió de l’ última milla per

tal de realitzar-la de forma més sostenible.

4. AVANÇ DE PROPOSTES

1 proposta

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES PER LA DUM
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE MEDIAMBIENT

3 propostes
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Considerar criteris ecològics alhora de les subcontractacions o de les licitacions promogudes per

l'ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

El objectiu principal és contractar empreses que puguin oferir criteris de sostenibilitat com vehicles
verds i l’estalvi energètic.

• Establir convenis o vincles amb altres administracions locals per participar en criteris ecològics.

• Reduir l’impacte ambiental causat per la mobilitat generada per l’organització i execució de

l’esdeveniment mitjançant el foment de la mobilitat més sostenible i l’ús de vehicles amb menys

emissions.

• Incloure als plecs de condicions municipals que s’utilitzin vehicles menys contaminants.

• Coordinar i pactar amb tots els equips sobre els mínims exigits en els plecs a nivell general

d’Ajuntament per tenir un criteri general.

* Al servei de recollida d’escombraries ja és fa.

4. AVANÇ DE PROPOSTES
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4. AVANÇ DE PROPOSTES

4 propostes

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE 

CONCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE L’objectiu d’aquesta del grup de propostes és:

• Reduir l’accidentalitat.

• Treballar conjuntament els ciutadans i les entitats públiques i
privades en temes de seguretat viària, per acordar les millors
propostes per a cada cas.

• Donar a conèixer els avantatges que té caminar en els
desplaçaments quotidians.

• Incrementar el traspàs modal del vehicle privat a motor cap al
mode a peu.

• Aconseguir un estil de vida saludable.

• Campanyes per promocionar els modes de transport més
sostenibles, incidir a les escoles a realitzar tallers de seguretat
viària.

• Incidir en la contaminació i com reduir les emissions potenciant

la mobilitat en modes sostenibles.

4. AVANÇ DE PROPOSTES

Campanyes d'Educació viària, sensibilització i comunicació en matèria de seguretat viària.
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A/ ESTRUCTURA TÈCNICA

B/ PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

TAULA MOBILITAT 

CAP DE 

PLANIFICACIÓ

CAP DE L’ÀREA 

CAP DE 

GESTIÓ
CAP DE 

TERRITORI/OBRES

4. AVANÇ DE PROPOSTES

2 propostes

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE L’EMUS
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5. MODEL DE FITXA



Moltes gràcies per la vostra atenció.
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https://decidim.santjaumedelsdomenys.cat/

https://decidim.santjaumedelsdomenys.cat/

