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1. Introducció 
 

 

El document que teniu a les mans defineix les línies estratègiques del sector 

comercial de la ciutat de Sabadell amb la definició d'un conjunt d'actuacions, 

propostes i polítiques que aposten per seguir consolidant un model comercial de 

proximitat per als propers anys (2020-2023). 

 

La necessitat d’aquest pla rau en la manca d’un instrument de planificació a mig i 

llarg termini que tingui en compte els principals reptes del teixit comercial de la 

ciutat: ordenació i projecció del teixit comercial. 

 

Per a la facilitació de la comprensió del pla, aquest s’ha estructurat en objectius 

estratègics i tàctics, a partir dels quals s’han ramificat les actuacions pertinents. 

 

En conseqüència, el pla estratègic s’ha desplegat en dos eixos estratègics que han 

donat com a resultat 11 actuacions que, a la vegada, han articulat prop d’una  

quarantena d’accions.  

 

Amb tot, el pla parteix d’una visió de transversalitat de les diferents àrees de 

l’ajuntament i d’un treball conjunt amb altres administracions, així com amb actors 

locals.  Fins i tot, el full de ruta contempla el lideratge d’accions supramunicipals i, 

també, el disseny d’actuacions singulars i innovadores.  

 

L’objectiu és clar: adaptar-se a les necessitats del comerç, de la ciutadania i als canvis 

econòmics i socials a partir d’una planificació estratègica amb voluntat d’impulsar la 

competitivitat d’un sector que aglutina bona part de l’ocupació del municipi.  
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2. Antecedents 
 
 

L’anàlisi del pla estratègic ha sorgit arran de diverses fonts d’informació secundària. 

Així, s’ha fet un minuciós escrutini d’estudis previs i de diagnosis realitzades en els 

darrers anys. 

 

Per tant, el punt de partida ha estat la lectura de diferents informes que han aportat 

una radiografia de l’estat del comerç de la ciutat de Sabadell des d’angles i òptiques 

diverses.  

 

En aquest sentit, les fonts d’informació investigades han estat les següents (veure 

document annex amb les conclusions més rellevants de cada estudi): 

 

- Estudi de diagnosi comercial del sector sud de la ciutat de Sabadell 

(Barcelona Economia, 2017) 

- Diagnosi comercial de la ciutat de Sabadell (Barcelona Economia, 2018) 

- Anàlisi d’hàbits de consum i compra de la província de Barcelona: Sabadell 

(MDK, 2017) 

- Anàlisi de l’oferta i demanda de superfície comercial a la comarca del 

Vallès Occidental (Cambra de Comerç de Sabadell i Cambra de Comerç de 

Terrassa, 2018) 

- Informe per a la Cambra de Comerç de Sabadell sobre la importància 

socioeconòmica del centre de Sabadell (Josep Milà, 2017) 

- Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà: Sabadell 

2017 (Fundació Comerç Ciutadà, 2017) 

- Programa d’orientació per als equipaments comercials de Sabadell 

(Barcelona Economia, 2007) 

- Test refós de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de 

Sabadell per a l’actualització de l’ordenació dels usos comercials 

(Ajuntament de Sabadell, 2011). 

 

A més, per tal de disposar d’un punt de vista més qualitatiu, s’han mantingut reunions 

i converses amb diferents agents de la ciutat i responsables de diferents àrees de 

l’ajuntament (urbanisme, mobilitat, sostenibilitat, promoció econòmica, serveis 

socials, ...). 
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3. Anàlisi DAFO 
 

 

De manera sintètica, les principals conclusions que s’extreuen són les següents:  

 

Debilitats 

 

- Sabadell és un pol d’atracció comercial encara que disposa d’una 

important fuita de despesa en determinats subsectors. 

- Els diferents eixos comercials de la ciutat estan poc connectats entre sí. 

- Manca un pla d’usos comercial en termes urbanístics i logístics. 

 

Fortaleses 

 

- La realitat comercial de Sabadell es caracteritza per tenir una oferta 

comercial distribuïda de nord a sud, i adaptada a la realitat de cada 

districte. 

- El teixit comercial de la ciutat és ric, ampli i profund. 

- Bona comunicació viària i ferroviària. 

 

Amenaces 

 

- El comerç electrònic té una afectació en els negocis de la ciutat i en la 

mobilitat. 

- La pèrdua de competitivitat dels negocis arran de l’increment de 

superfícies comercials i de l’estabilització de la demanda agregada, així 

com de la irrupció de l’ecommerce. 

 

Oportunitats 

 

- Sabadell és capital de comarca i, com a tal, disposa de múscul comercial i 

capacitat d’atracció més enllà de la seva demarcació. 

- El teixit social i empresarial de la ciutat, així com l’aprofitament dels actius 

comercials, poden propiciar el modelatge d’una singularització del comerç.  

- Capacitat de liderar un projecte supramunicipal per absorbir punts de 

recollida de comerç electrònic en eixos comercials. 
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4. Objectiu central de l’estratègia 
 

 
Consolidar un model comercial de proximitat amb diversitat d’oferta comercial, 

competitiva, dinàmica i innovadora, a més de donar un impuls als establiments 

comercials de la ciutat per a la seva regeneració i dinamització comercial per als 

pròxims anys. 

 

Cohesionar el model de comerç tot potenciant una oferta comercial competitiva i 

diversificada, promovent la interacció entre el comerç i la ciutat i donant un impuls 

cap a una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible. 
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5. Definició d’estratègies, objectius i 
actuacions  

 
 
El primer pas per estructurar una estratègia és establir els eixos, és a dir, els 

engranatges a partir dels quals s’estendrà la resta del pla. En el nostre cas són: 

 

• EIX 1: Regeneració comercial de la ciutat 

• EIX 2: Projecció de la imatge de Sabadell a partir de l’oferta comercial 

 

En segon lloc, s’estableixen diferents objectius estratègics; aquells que definiran allò 

que es vol aconseguir en un període a mig/llarg  termini. Els objectius estratègics (a 

partir d’ara O.E) són voluntats abstractes i poc definides, que descriuen el que s’ha 

d’assolir en un horitzó temporal llarg.  

 

En tercer lloc, s’expliciten els objectius tàctics; aquells que explicaran la metodologia 

per assolir les metes estratègiques definides amb anterioritat. Els objectius tàctics (a 

partir d’ara O.T) són voluntats concretes i quantificables que es poden mesurar i fer-ne 

un seguiment a mig termini a partir d’un sistema d’indicadors definit en les accions 

posteriors. 

 

En quart lloc, es desplega el pla d’accions que ha de facilitar l’assoliment dels O.E i O.T 

corresponents. La programació de les actuacions i les accions es detalla mitjançant 

una fitxa que sintetitza i endreça els aspectes més rellevants. 

 

Finalment, per tal de visualitzar la temporització del pla de manera gràfica, s’inclou un 

diagrama de Gantt. 

  



 
 

 10 

El pla d’acció  

 
A continuació s’exposarà un conjunt d’accions degudament articulades d’acord amb 

els eixos i objectius plantejats amb antelació. 

 

En total,  el pla està conformat per 14 actuacions que, a la vegada, es despleguen en 

46 accions; degudament seqüenciades i temporitzades tal i com es pot observar en el 

diagrama de Gantt al finalitzar el pla, i valorades de manera aproximada per un 

import total de 786.000€. 

 

Les actuacions s’expliquen a partir de la següent fitxa: 

 

Actuació Enumeració de l’actuació 

Nom de l’actuació Nom de l’actuació 

Eix estratègic Fa referència a l’eix en què s’emmarca l’actuació 

Objectiu estratègic Fa referència a l’objectiu estratègic en què s’emmarca l’actuació 

Objectiu tàctic Fa referència a l’objectiu tàctic en què s’emmarca l’actuació 

Accions Nombre d’accions que requereix l’actuació 

Agents Agents que s’haurien d’implicar en l’execució de l’acció 

Fase Fase 1: primer any 

Fase 2: Segon any 

Fase 3: Tercer any 

Fase 4: Quart any 

Fase 1,2,3,4: Tots 

els anys 

Recursos totals Suma del pressupost de cada 

acció emmarcada en aquesta 

actuació 

Descripció  

 
En aquest apartat es fa una descripció de l’actuació i la justificació dels motius. 

 

 

Resultats esperats 

 
Enumeració dels resultats que s’esperen d’aquesta actuació així com dels productes a obtenir. 
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Les accions s’expliquen a partir de la següent fitxa: 

 

Acció Nombre d’identificació de l’ acció 

Eix estratègic Fa referència a l’eix en què s’emmarca l’acció 

Objectiu estratègic Fa referència a l’objectiu estratègic en què s’emmarca l’acció 

Objectiu tàctic Fa referència a l’objectiu tàctic en què s’emmarca l’acció 

Nom de l’acció Nom que caracteritza l’acció 

Agents Agents que s’haurien d’implicar en l’execució de l’acció 

Fase Fase 1: primer any 

Fase 2: Segon any 

Fase 3: Tercer any 

Fase 4: Quart any 

Fase 1,2,3,4: Tots els anys 

Recursos Humans: Es requereix persones 

per dur a terme l’acció 

Econòmics: Es requereix 

assignació pressupostària per 

dur a terme l’acció 
Descripció  

 
En aquest apartat es fa una descripció de l’acció i, si és pertinent, es desglossa en actuacions 

específiques: 

 

Indicadors de seguiment 

 
Enumeració dels indicadors de seguiment de l’acció per tal d’avaluar-ne el seu grau d’acompliment. 
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6. Eix estratègic 1 

 
 

Regeneració comercial de la ciutat 
 

 
Objectius estratègics  

• Ordenar els usos comercials  

• Augmentar el trànsit de vianants  

 

Objectius tàctics associats 

• Revisar el pla d’usos i de mobilitat 

• Definir zones prioritàries (i nodes comercials) 

• Activar les zones prioritàries  

• Millorar l’atracció dels esdeveniments i recursos comercials ubicats en l’espai públic 

• Millorar l’urbanisme de determinats carrers  

• Aprofitar actius urbanístics-comercial 

 

 

Objectiu estratègic Objectiu tàctic 
Nombre 

d’accions 

Ordenar els usos 

comercials 

Revisar el pla d’usos i de mobilitat 5 

Definir zones prioritàries (i nodes comercials) 4 

Augmentar el 

trànsit de vianants  
Activar les zones prioritàries 15 

Implementar punts 

de distribució 

urbana 

Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 6 
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Eix estratègic 1: R
egeneració 

 

Regeneració

O
rdenar usos 

Revisar pla d'usos i 
m

obilitat

Actuació 1.1

Acció  1.1.1

Acció 1.1.2

Acció 1.1.3

Actuació 1.2

Acció 1.2.1

Acció 1.2.2

Definir zones 
prioritàries

Actuació 1.3

Acció 1.3.1

Acció 1.3.2

Acció 1.3.3

Acció 1.3.4

Augm
entar el trànsit 

de vianants

Activar zones 
prioritàries

Actuació 1.4

Acció 1.4.1

Acció 1.4.2

Acció 1.4.3

Acció 1.4.4

Acció 1.4.5

Acció 1.4.6

Acció 1.4.7

Acció 1.4.8

Actuació 1.5

Acció 1.5.1

Acció 1.5.2

Actuació 1.6

Acció 1.6.1

Acció 1.6.2

Actuació 1.7

Actuació 1.7.1

Actuació 1.7.2

Actuació 1.7.3

Im
plem

entar punts de 
distribució urbana

U
bicar un centre 

logístic de consolidació 
urbana

Actuació 1.8

Acció 1.8.1

Acció 1.8.2

Acció 1.8.3

Actuació 1.9

Acció 1.9.1

Acció 1.9.2

Acció 1.9.3
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Actuació 1.1 

Nom de l’actuació Elaboració d’estudis i informes 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Diputació de Barcelona 

Fase I-II Recursos totals 65.000€ 

Descripció  

 

Per tal de poder dur a terme una revisió de la planificació d’ usos i de mobilitat es 

requereix confeccionar un seguit d’estudis i informes que exposin, de manera 

acurada i a partir d’un minuciós anàlisi, la descripció del model actual de comerç de 

la ciutat i el seu encaix amb la realitat.  

 

A tal efecte, aquests treballs han de concloure amb un seguit de prescripcions 

tècniques que puguin ser incorporades en les revisions del Pla General Municipal 

d’Ordenació així com en el Pla de Mobilitat. 

 

El motiu d’aquesta acció rau en el que exposa l’article 95.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 

“Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d’un pla d’ordenació urbanística 

municipal, sens perjudici de la tramitació d’una modificació puntual quan s’escaigui, les disfuncions entre 

les disposicions del pla d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per crear habitatges 

o per establir activitats econòmiques.” 

 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Estudi: Anàlisi dels usos, residents, usuaris i fluxos de mobilitat. 

- Anàlisi del dimensionament en empreses de comerç i serveis a Sabadell. 

- Informe de conclusions per a la revisió del PGMO en relació a usos 

comercials. 
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Acció 1.1.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Nom de l’actuació Elaboració d’estudis i informes 

Nom de l’acció Anàlisi dels usos, residents, usuaris i fluxos de mobilitat 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Diputació de Barcelona 

Fase I Recursos 25.000€ 

Descripció  

 

Confecció d’un estudi que descrigui en detall la realitat socio-comercial del comerç 

de Sabadell. 

 

En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi ha de permetre disposar d’un conjunt 

de dades, visibles mitjançant mapes cartogràfics en termes de: 

 

- Anàlisi de fluxos de mobilitat (de trànsit rodat i de vianants) 

- Evolució del mix comercial i del seu emplaçament en els darrers anys) 

- Anàlisi de la concentració comercial i d’acord amb criteris sociodemogràfics 

dels residents en el seu entorn. 

- Visualització de les dades per districtes i/o seccions censals 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Mapa de mobilitat amb comptatge de vehicles i persones diari per les 

principals artèries i carrers de la ciutat. 

- Mapa de l’evolució de les principals polaritats comercials del municipi en els 

darrers anys. 

- Mapa de motors d’atracció de la ciutadania i possible impacte econòmic en 

el seu entorn. 
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Acció 1.1.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Nom de l’actuació Elaboració d’estudis i informes 

Nom de l’acció Anàlisi del dimensionament en empreses de comerç i serveis 

a Sabadell 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Diputació de Barcelona 

Fase I Recursos  15.000€ 

Descripció  

 

Redacció d’un estudi que analitzi la balança comercial en termes de l’equilibri de 

l’oferta i la demanda tant per la ciutat en general, com per districtes; tot tenint en 

compte la realitat: hàbits de compra actuals, locals disponibles. 

 

Aquesta investigació ha de permetre disposar de conclusions que permetin avaluar 

el dimensionament de l’oferta tot tenint en compte aspectes de la demanda. A tal 

efecte, la metodologia a seguir parteix de fonts d’informació secundària:  

 

- Estudis d’hàbits de consum recents 

- Anàlisi de resultats de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (INE) 

- Pacte comercial de creixement a la comarca (Cambres de Comerç) 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Conclusions sobre l’equilibri de l’oferta i la demanda en termes econòmics i 

de superfície comercial a nivell de districte i comparativa amb altres àmbits 

territorials semblants. 
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Acció 1.1.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Nom de l’actuació Elaboració d’estudis i informes 

Nom de l’acció Informe de conclusions per a la revisió del PGMO en relació a 

usos comercials 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Diputació de Barcelona 

Fase II Recursos  25.000€ 

Descripció  

 

Elaboració d’un informe de conclusions amb prescripcions i recomanacions a dur a 

terme en la revisió del Pla General Municipal d’ordenació, en relació a la regulació 

d’usos comercials. 

 

Aquesta informe ha de basar-se amb els anteriors estudis realitzats i detallats en les 

accions 1.1. i 1.2  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Exposició de motius per a la revisió del PGMO 

- Proposta de claus urbanístiques a revisar i justificació dels motius. 

- Previsió de les limitacions d’admissió d’ús comercial amb caràcter dominant 

o principal de determinades parcel·les. 
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Actuació 1.2 

Nom de l’actuació Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació 

en relació a la regulació d’usos comercials 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Accions 2 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Fase III i IV Recursos totals 65.000€ 

Descripció  

 

La proposta de modificació del PGMO i dels usos comercials s’ha de raonar i justificar 

(art 97.1 de TRLU) en base a les prescripcions tècniques aportades en els estudis i 

informes descrits en l’actuació 1.1. 

 

A partir de la revisió dels usos comercials s’aconseguirà una vertebració de la ciutat 

d’acord a criteris de compactació de les activitats, de la sostenibilitat i, sobretot, amb 

un encaix entre l’oferta i la demanda.  

 

D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme s’ha de tenir en compte que: 

 
Art. 96.c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, 

o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que 

estableixen els articles 99 i 100. 

 

Article 97. 1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació 

als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha 

de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració 

negativa, ha de denegar-la. 

 

 

Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un 

increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la 

transformació dels usos:  

 

1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del 
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sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 

transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les 

especificacions següents: 

 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 

públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 

i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme 

mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les 

certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre 

Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat 

s’han de fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha 

un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 

immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el 

qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 

termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 

la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació 

econòmica i financera, com a separata. 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Modificació del PGMO 
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Acció 1.2.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Nom de l’actuació Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació en 

relació a la regulació d’usos comercials 

Nom de l’acció Estudis i treballs tècnics 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Fase III Recursos 60.000€ 

Descripció  

 

Elaboració dels estudis i treballs tècnics necessaris per a la revisió dels plans 

d’ordenació urbanística municipal d’acord amb la normativa vigent (art 99 del TRLU). 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Document sobre la identitat de tots els propietaris o titulars sobre les finques 

afectades, públiques o privades (art. 99 a) TRLU) 

 

- Document sobre valuació econòmica de la rendibilitat de l’operació (art. 99 c) 

TRLU) 
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Acció 1.2.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Revisar PGMO, usos comercials 

Nom de l’actuació Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació en 

relació a la regulació d’usos comercials 

Nom de l’acció Aprovació de la revisió del PGMO 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Mobilitat 

Fase IV Recursos 5.000€ 

Descripció  

 

Procediment per a l’aprovació de la modificació puntual del PGMO en relació a la 

regulació d’usos comercials. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Publicació en el BOP de la modificació puntual del PGMO. 
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Actuació 1.3 

Nom de l’actuació Projecte innovador i experimental: Nodes de comerç 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Definir zones prioritàries 

Accions 4 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Espai públic, 

Mobilitat, Promoció Econòmica, Diputació de Barcelona, 

Servei d’Ocupació de Catalunya 

Fase I-IV Recursos totals 45.000€ 

Descripció  

 

Realització d’un projecte que permeti l’execució d’estratègies ocupacionals i 

desenvolupament socioeconòmic i que incideixi en el teixit productiu i en l’ocupació.  

 

Aquest projecte ha de tractar de donar resposta a les necessitats actuals i futures del 

sector comerç, sent conscients que els hàbits de les persones han variat en els 

darrers anys i que l’afectació en el comerç ha tingut un impacte directe.  

 

La missió d’aquest projecte experimental és dur a terme una prova pilot en dues o 

tres zones de la ciutat per tal de fomentar, per una banda, la consolidació d’un 

model comercial de proximitat competitiu i sostenible i que impulsi la mobilitat de 

les persones entre diferents zones de la ciutat, més enllà de la zona centre. 

 

Per aquest motiu es planteja un sistema d’ordenació comercial en nodes, en què s’hi 

garanteixi l’oferta de determinats béns i serveis i on, a més, pugui esdevenir un 

centre de consolidació urbana que fomenti la centralització de la recepció de 

mercaderies provinents del comerç electrònic però, també, del teixit de comerç urbà 

i, fins i tot, esdevenir un punt única de subministrament a la xarxa d’establiments 

comercials (veure actuació 1.7 i 1.8). 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Aprovació per l’òrgan corresponent de l’execució d’aquest projecte i del 

pla de treball anual 
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Acció 1.3.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Definir zones prioritàries 

Nom de l’actuació Projecte innovador i experimental: Nodes de comerç 

Nom de l’acció Grup de treball de coordinació del projecte  

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la ciutat, 

Urbanisme, Espai públic Mobilitat, Promoció Econòmica, 

Sostenibilitat, Diputació de Barcelona 

Fase I Recursos Per determinar 

Descripció  

 

El primer pas consisteix en la definició d’un grup de treball que sigui l’encarregat 

d’executar aquest projecte experimental i de coordinar les següents iniciatives: 

 

- Redacció del pla d’execució anual   

- Cerca de finançament  

- Interlocució amb agents del territori 

- Identificació de totes les zones prioritàries d’actuació, ponderació del 

nivell de prioritat i concreció de les que es definiran com a Nodes de 

Comerç en fase pilot. 

- Formulació del mix comercial bàsic de cada zona prioritària segons els 

dèficits identificats en l’estudi de l’acció 1.1.2 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Definició dels membres 

- Pla de treball anual  
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Acció 1.3.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Definir zones prioritàries 

Nom de l’actuació Projecte innovador i experimental: Nodes de comerç 

Nom de l’acció Estudi: Nodes de comerç a Sabadell 

Agents Ajuntament de Sabadell: Grup de treball Nodes de Comerç, 

Diputació de Barcelona 

Fase II Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

Encàrrec d’un estudi per a la definició del concepte “Nodes de Comerç” i que 

estableixi, entre d’altres: 

 

- Finalitat dels nodes de comerç 

- Objectius que ha de perseguir 

- Agents del territori implicats  

- Aspectes rellevants a tenir en compte (equipaments, urbanisme, agents) 

- Pautes metodològiques per al seu assoliment 

- Tasques a dur a terme pel grup de treball i agents del territori 

- Previsió d’escenaris de futur 

- Mix comercial necessari i complementari entre nodes (en funció del que 

s’hagi establert en les accions 1.1.1, 1.1.2) 

- Indicadors de seguiment 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Definició del concepte node de comerç, dels objectius que té i els actors 

implicats. 
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Exemple de “Zones prioritàries d’actuació” 
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Exemple de “Nodes de comerç” 
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Exemple de “Prova pilot de Nodes de comerç” 
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Acció 1.3.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Definir zones prioritàries 

Nom de l’actuació Projecte innovador i experimental: Nodes de comerç 

Nom de l’acció Assistència tècnica: Nodes de comerç a Sabadell 

Agents Ajuntament de Sabadell: Grup de treball Nodes de Comerç, 

Diputació de Barcelona 

Fase II, III, IV Recursos 30.000€ 

Descripció  

 

Encàrrec d’assistència tècnica per a donar suport al grup de treball en el seguiment 

del projecte durant la fase II, III i IV.  

 

L’empresa externa contractada haurà de donar suport continuat en les tasques 

definides en l’acció 1.3.2. Entre d’altres: 

 

- Cerca d’agents econòmics i socials del territori objecte d’actuació 

- Interlocució amb entitats públiques i privades 

- Cerca de suports en el pla d’execució del projecte i certificació mitjançant 

acords de col·laboració, adhesions, compromisos de participació o 

convenis.  

- Implementació de les accions definides en el pla de treball anual. 

- Complementació d’impresos i redacció de documents per a sol·licitud de 

finançament, col·laboracions, etc. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Memòria de resultats de l’assistència tècnica  
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Acció 1.3.4 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Ordenar usos i mobilitat 

Objectiu tàctic Definir zones prioritàries 

Nom de l’actuació Projecte innovador i experimental: Nodes de comerç 

Nom de l’acció Obtenció de finançament 

Agents Ajuntament de Sabadell: Grup de treball Nodes de Comerç 

SOC 

Fase II, III, IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Sol·licitud de finançament al Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’obtenció de 

recursos per a : 

 

- Contractació de personal tècnic 

- Contractació d’empreses externes (assistència tècnica, treballs, etc) 

- Accions de capacitació especialitzada 

 

Cerca d’altres fonts de finançament: Urban Innovative Actions, Interreg Europe, 

Horizon 2020 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Finançament extern obtingut 
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Actuació 1.4 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Accions 7 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica, 

Urbanisme, Mobilitat.  

Diputació de Barcelona, 

Fase I-IV Recursos totals 50.000€ 

Descripció  

 

Aquesta actuació tracta de pal·liar la fuita d’empreses ubicades a peu de carrer i, per 

tant, té la missió de retenir les empreses que ja hi són i captar-ne de noves. 

 

Per assolir els propòsits d’aquesta actuació és necessari articular un mecanisme de 

treball transversal dins l’ajuntament entre Comerç i Promoció Econòmica per tal 

d’aprofitar el coneixement que disposen ambdues àrees.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Increment net de noves empreses a peu de carrer en 4 anys 
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Acció 1.4.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Programa de bonificacions 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica, 

Fase II Recursos Per determinar 

Descripció  

 

S’establirà un seguit de bonificacions a la llicència d’activitats i, també, a la llicència 

d’obres, a aquelles activitats que vulguin instaurar-se en les zones prioritàries i que 

reuneixin els següents requisits: 

 

- Haver elaborat un pla de viabilitat a Promoció econòmica 

- Que l’activitat estigui subjecte a alta demanda segons les especificitats 

del mix comercial de l’estudi detallat en l’acció 1.1.2 

- Que l’activitat s’emplaci en zones properes dels carrers d’elevat trànsit de 

vehicles o vianants, o d’alta densitat residencial, d’acord les conclusions 

estipulades en l’acció 1.1.1 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de bonificacions atorgades  
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Acció 1.4.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Centralització d’informació per a l’obertura d’activiats 

comercials a Sabadell 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica 

Activitats, Urbanisme, Espai públic 

Fase III Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

Aquesta acció pretén ordenar tota la informació necessària per a l’obertura d’una 

activitat econòmica i, en especial, de comerç o serveis, a la ciutat.  

 

D’aquesta manera, es planteja d’oferir una plataforma centralitzada i de fàcil intuïció 

en què es pugui disposar de la següent informació: 

 

• Normatives activitats 

• Assessorament – Cita prèvia 

• Ocupació de la via pública 

• Obres 

• Taxes 

• Planejament 

• Ajuts i subvencions 

 

A banda, aquest espai centralitzat hauria de permetre la tramitació final de qualsevol 

activitat de comerç a Sabadell. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Elaboració d’un portal online que disposi del full de ruta amb la 

informació detallada. 

- Nombre de consultes al portal durant el primer any 

- Nombre de consultes al portal durant els anys següents 
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Acció 1.4.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Sensibilització del Programa Reempresa 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica 

Associacions de comerciants 

Fase II-IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Establiment d’una estratègia d’identificació de les activitats susceptibles de requerir 

un relleu generacional en els propers anys.  

 

A tal efecte, aquesta tasca es periodificarà per fases en què, durant un termini 

determinat, es treballarà una zona prioritària de manera exclusiva. El motiu 

d’aquesta periodificació és poder incidir de manera més efectiva sobre el terreny. 

 

En cada fase i zona prioritària s’establirà un sistema de treball acordat entre Comerç, 

Promoció Econòmica i els agents de comerç de la zona, per tal d’identificar el major 

nombre d’activitats possible i poder-ne fer la difusió de manera individualitzada.  

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’empreses amb informació oferta 

- Nombre de casos de Reempresa amb èxit 
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Acció 1.4.4 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Cens de locals buits de les zones prioritàries 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica 

Associacions de comerciants 

Fase I Recursos 25.000€ 

Descripció  

 

Confecció d’un cens de locals disponibles a les zones prioritàries i manteniment del 

mateix. El cens hauria de contemplar, entre d’altres: 

 

- Adreça 

- Geolocalització 

- Superfície del local 

- Referència catastral 

- Propietaris dels immobles ubicats en carrers d’alta demanda (o 

immobiliària que intermèdia la comercialització) 

 

Aquest cens ha d’estar disponible pel servei d’atenció a l’emprenedoria de Promoció 

Econòmica.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’empreses censades 
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Acció 1.4.5 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Taula d’activació i dinamització d’espais buits 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Promoció 

Econòmica, Llicències d’obres 

Consell municipal de comerç associació de veïns 

Empreses immobiliàries 

Fase II- III Recursos 12.000€ 

Descripció  

 

Coordinació de reunions entre diferents agents d’una zona prioritària específica per 

tal d’establir un protocol d’activació i dinamització dels espais buits tot tenint en 

compte la informació que es pugui extreure dels estudis definits en les accions 1.1.1 i 

1.1.2, així com la normativa vigent i els usos permesos i del cens de locals buits (acció 

1.4.3) 

 

Les taules d’activació i dinamització d’espais buits estaran liderades per l’ajuntament 

i tractaran de recollir la opinió dels integrants de la taula per tal de trobar nous usos, 

permanents o temporals, ja sigui en termes de comerç com d’altres (cultura, 

desenvolupament econòmic local, esports, habitatge, joventut, etc ..). 

 

Es recomana la contractació d’una empresa que realitzi l’assistència tècnica i la 

dinamització de les diferents taules.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de taules organitzades a l’any 

- Propostes obtingudes per cada zona de prioritat 
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Acció 1.4.6 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Capacitació del personal tècnic en matèria d’emprenedoria 

comercial 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Promoció 

Econòmica 

Fase I Recursos 6.000€ 

Descripció  

 

Realització d’un programa de formació in-company per capacitar el personal tècnic 

de l’ajuntament que té contacte directe amb l’emprenedoria i el comerç.  

 

Aquest programa està enfocat a aportar coneixement sobre els aspectes que 

influeixen en l’obertura d’un punt de venda o empresa de serveis i l’assoliment de 

l’èxit. En aquest sentit, cal tractar aspectes de retail màrqueting, interiorisme, ratis de 

captura, de conversió, urbanisme comercial, etc. 

 

La capacitació es planteja per tal que les persones que ofereixen assessorament al 

teixit emprenedor disposin d’elements qualitatius, més enllà de la confecció del pla 

d’empresa.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Realització d’un curs, de 20h, d’emprenedoria comercial 
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Acció 1.4.7 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Intercanvi d’experiències 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica 

Consell municipal de comerç 

Fase II Recursos 4.000€ 

Descripció  

 

Programació d’una sortida en una realitat semblant a la de la ciutat de Sabadell per 

tal de compartir les experiències amb els agents locals de la ciutat amfitriona.  

 

Aquesta missió de benchmarking i intercanvi cal que hi sigui present personal tècnic 

de l’ajuntament però, també, membres d’associacions de comerciants.  

 

Es proposa visitar ciutats com Reus, Granollers o Vic per tal de disposar d’una visió 

assimilable al cas de Sabadell. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Missió d’intercanvi d’experiències 
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Acció 1.4.8 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Captació i retenció d’activitats econòmiques a peu de carrer 

Nom de l’acció Implementació en prova pilot (nodes de comerç) d’actius 

d’aprofitament comercial 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció Econòmica 

Consell municipal de comerç 

Fase IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

A fi i efecte de culminar la prova pilot en els nodes de comerç (actuació 1.3) es creu 

convenient de dotar-la d’instruments urbanístics que contribueixin a millores de 

percepció de seguretat ciutadana, millora de la seguretat viària i pacificació del 

vianant així com d’aprofitament d’actius urbanístics i comercials.  

 

En aquest sentit, en cas d’obtenció de finançament en l’acció 1.5.3, es recomana que 

la prova pilot sigui objecte d’implementació. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Missió d’intercanvi d’experiències 
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Actuació 1.5 

Nom de l’actuació Pla de modernització mercats setmanals 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nombre d’accions 2 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la Ciutat 

Oficina del Centre 

Fundació Comerç Ciutadà 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase I-IV Recursos totals  15.000€ 

Descripció  

 

Els diferents mercats setmanals que s’organitzen a la ciutat tenen casuístiques 

diferents encara que donen servei a una necessitat molt semblant en diversos 

districtes de la ciutat.  

 

Amb tot, es requereix un pla de modernització dels mercats per tal de fer-los 

competitius en el context actual i, també, aconseguir que esdevinguin un actiu que 

vehiculi la connexió entre diferents zones de la ciutat i contribueixi a millorar 

l’impacte econòmic directe vers el teixit comercial urbà. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de mercats setmanals modernitzats a partir dels estudis previs 
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Acció 1.5.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Augmentar el trànsit de vianants 

Nom de l’actuació Activar les zones prioritàries 

Nom de l’acció Estudis i treballs tècnics 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase I, II Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

En primer lloc, cal fer un estudi de modernització dels diferents mercats setmanals 

de Sabadell per tal d’avaluar la necessitat de canvi que pugui haver-hi en diferents 

aspectes: mix comercial, senyalística, imatge de les parades, distribució i ubicació 

dels mercats, sinèrgies amb comerç de proximitat. 

 

Aquests estudi es poden fer en dues fases (i en col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona) i requeriran d’un pla d’acció específic per a cada mercat; que sigui realista 

i objectiu, d’acord amb la realitat de cada mercat, del seu veïnat i, també, dels 

recursos que disposa l’ajuntament. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’estudis realitzats 
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Acció 1.5.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Pla de modernització mercats setmanals 

Nom de l’acció Canvis proposats en els estudis i treballs tècnics 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase II, III Recursos Per determinar 

Descripció  

 

En segon lloc, cal estudiar els canvis que es plantegen en els diferents estudis: 

analitzar-ne la viabilitat i fer una reserva pressupostària en cas de necessitat.  

 

En cas que es proposi canvis en el mix comercial o bé en la redistribució física de les 

parades, caldrà també dur a terme els processos administratius pertinents per 

assolir-ho. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de canvis realitzats proposats en els estudis 
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Actuació 1.6 

Nom de l’actuació Integració d’esdeveniments singulars com esdeveniment 

d’atracció 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nombre d’accions  

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la Ciutat 

Fase III-IV Recursos totals  27.000€ 

Descripció  

 

Els esdeveniments de ciutat que tenen lloc en els espais urbans són inductors 

d’activitat econòmica en el seu entorn immediat.  

 

Per això, es requereix que tinguin un tractament específic atès que de tenen un 

impacte econòmic tant de manera directa com indirecta.  

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Pla de fires i esdeveniments en espai urbà 

- Prospecció d’esdeveniments de ressò en espai urbà 
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Acció 1.6.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Augmentar el trànsit de vianants 

Nom de l’actuació Activar les zones prioritàries 

Nom de l’acció Pla de fires en espai urbà 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase III Recursos 12.000€ 

Descripció  

 

La traçabilitat d’un pla de fires i esdeveniments en espai urbà ha de permetre 

disposar d’un calendari anual i d’un anàlisi de segments de demanda.  

 

D’aquesta manera, la programació anual de fires i la seva ubicació ha de respondre a 

uns criteris de maximització de la demanda i, sobretot, de l’impacte indirecte en 

diferents eixos comercials de la ciutat.  

 

Per aquest motiu es requereix del disseny d’un pla de fires i esdeveniments que 

permeti una programació pautada i d’acord amb criteris comercials que 

repercuteixin positivament en els comerços i el sector hostaler. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Pla de fires i esdeveniments en espai urbà 
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Acció 1.6.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Integració d’esdeveniments singulars com esdeveniment 

d’atracció 

Nom de l’acció Atracció d’un esdeveniment en espai urbà de ressò 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Corte Inglés 

Fase IV Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

El fet de disposar d’un esdeveniment de ressò propicia una imatge de marca de 

ciutat però, també, de motivació per al teixit comercial local.  

 

A tal efecte es recomana analitzar la contractació d’un esdeveniment de ressò que 

tingui alta capacitat d’atracció i molta notorietat. 

 

A tall d’exemple, es podria considerar: 

- Mostra de músics de carrer 

- La marató del Vallès 

- Festival de moda urbana 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Anàlisi per a la captació d’un esdeveniment en espai urbà de ressò. 
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Actuació 1.7 

Nom de l’actuació Incidència en l’entorn urbanístic 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Urbanisme, Promoció 

Econòmica 

Fase II-III Recursos totals 40.000€ 

Descripció  

 

Aquesta actuació posa l’accent en l’urbanisme comercial, entenent que aquest 

aspecte afavoreix les sensacions agradables i, per tant, és un element indispensable 

per crear espais amables i segurs que invitin al lleure i al passeig. Per tant, que 

contribueixin positivament a generar fluxos de vianants majors. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’intervencions realitzades en zones prioritàries 
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Acció 1.7.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Incidència en l’entorn urbanístic 

Nom de l’acció Aprofitament d’actius: inventari 

Agents Ajuntament: Comerç, urbanisme 

Fase II Recursos 10.000€ 

Descripció  

 

Confecció d’un inventari dels actius urbanístics-comercials de les diferents zones 

prioritàries i categorització i avaluació d’aquests en funció de diferents 

característiques tot posant èmfasi en: 

 

- Si es tracta d’un immoble  

- Si es tracta d’un equipament (mercat municipal, etc= 

- Si es tracta d’un esdeveniment (mercat setmanal) 

- Nombre de vianants mig diari (es pot relacionar amb acció 1.1.1) 

- Si és susceptible de convertir-se en borsa d’aparcament 

- Si és susceptible de capitalitzar-se per a aprofitament comercial. 

 

Es recomana la contractació d’una empresa que realitzi l’inventari. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’actius inventariats 

- Nombre d’actius susceptibles de ser aprofitats 
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Acció 1.7.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Incidència en l’entorn urbanístic 

Nom de l’acció Dimensionament econòmic de l’actuació urbanística 

Agents Ajuntament: Comerç, urbanisme 

Fase III, IV Recursos 30.000€ 

Descripció  

 

Quantificació econòmica i tècnica dels actius inventariats susceptibles de ser 

aprofitats comercialment en diferents zones prioritàries, tot ponderant la necessitat 

real i viabilitat tècnica de dur a terme el projecte; així com del seu impacte; en 

especial dels nodes de comerç en fase de prova pilot. 

 

Amb tot, serà necessari tenir en compte els resultats de les accions 1.1.1 i 1.1.2 així com 

la modificació puntual del PGMO que es dugui a terme. 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Pressupost de diferents projectes tècnics d’aprofitament d’actius 
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Acció 1.7.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Augmentar el trànsit de vianants 

Objectiu tàctic Activar les zones prioritàries 

Nom de l’actuació Incidència en l’entorn urbanístic 

Nom de l’acció Cerca de finançament per a l’aprofitament d’actius 

Agents Ajuntament: Comerç, urbanisme 

Fase III-IV Recursos Humans 

Descripció  

 

Prospecció de fonts de finançament que permetin finançar els actius aprofitables. 

 

• Horizon 2020 

• Urban Innovative Actions 

• Interreg Europe 

• FEDER 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Obtenció de finançament extern 
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Actuació 1.8 

Nom de l’actuació Punts de distribució al menor 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Direcció General de Comerç de la Generalitat 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II-IV Recursos totals  15.000€ 

Descripció  

 

Anàlisi, definició i implementació d’un centre logístic de distribució B2C físic. 

 

Aquesta actuació tracta de donar solucions a efectes de mobilitat i esdevenir un 

espai de recollida de productes adquirits ja sigui en el teixit comercial urbà com, 

també, per internet.   

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Punts de recollida click and collect ubicats en espais dins eixos 

comercials 
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Acció 1.8.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al menor 

Nom de l’acció Definició i conceptualització del concepte  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II Recursos Humans 

Descripció  

 

Establiment de converses amb els diferents agents per tal de coordinar una acció 

conjunta de debat amb distribuïdores de missatgeria i amb teixit comercial urbà per 

a la implementació d’un centre de consolidació urbana en prova pilot que, en cas 

d’èxit, pugui ser replicada en altres punts de la ciutat. La prova es recomana que es 

dugui a terme en el marc de les accions de  nodes de comerç definides en l’actuació 

1.3. 

 

Aquest centre logístic ha de tractar resoldre la problemàtica associada a la última 

milla tant pel que fa a la paqueteria provinent de l’ecommerce com per la distribució 

de productes adquirits en el teixit urbà.  

 

Aquests centres s’han de d’ubicar en punts estratègics de la ciutat, que reverteixin en 

un menor impacte ambiental i en un major trànsit de persones pels carrers. 

A tal efecte aquesta acció requerirà: 

- Fer prospecció de les principals empreses de missatgeria 

- Fer prospecció a les empreses i (empresaris individuals) que distribueixen 

paqueteria de la principal empresa de comerç electrònic: Amazon. 

- Aprofitar la prospecció realitzada en l’actuació 1.3 en la cerca d’agents 

involucrats en els nodes de comerç 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Establiment de ponts de diàleg per a la prospecció de solucions 
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Acció 1.8.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al menor 

Nom de l’acció Definició de modalitat d’explotació  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II-III Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

Anàlisi de diferents modalitat d’explotació dels punts de recollida (Cessió d’ús, 

concessió administrativa, consorci público-privat, etc). 

 

També serà pertinent fer un estudi de viabilitat (ingressos i costos) i de definició del 

sistema de gestió (directa o indirecta). En aquest sentit, es recomana la contractació 

d’una empresa externa que avaluï la viabilitat d’un servei d’aquestes característiques. 

 

Tant bon punt estigui definit, s’haurà de seguir el procediment administratiu 

pertinent per a fer les modificacions pertinents en les ordenances municipals.   

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Definició de modalitat contractual 

- Reformulació d’ordenances fiscals si s’escau 
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Acció 1.8.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al menor 

Nom de l’acció Decisió d’ubicació del centre de consolidació urbana  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Direcció General de Comerç 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase III-IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Anàlisi de diferents opcions per a la implementació de punts de recollida d’acord 

amb criteris acordats multilateralment i de les prescripcions de l’estudi realitzat en 

l’acció 1.7.2. 

 

En tot cas, es proposa que aquests s’ubiquin en nodes de comerç (fase prova pilot) o 

proper a les estacions de FFCC per tal d’aprofitar el flux de vianants diaris i, també, 

atès que és un node de comunicació important a la ciutat.  

 

A banda, és recomanable que l’emplaçament sigui un equipament inventariat com a 

actiu i que pugui ser usat per aquesta finalitat (per tant, caldrà tenir en compte la 

superfície necessària però, també, que estigui en una ubicació accessible a peu i per 

als vehicles de distribució). 

 

Amb tot, a continuació, s’haurà de tramitar el procediment administratiu pertinent 

d’acord amb el que s’hagi determinat en l’acció 1.72. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Punts de recollida acordats 
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Actuació 1.9 

Nom de l’actuació Punts de distribució al major 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II-IV Recursos totals  15.000€ 

Descripció  

 

Anàlisi, definició i implementació d’un centre logístic de distribució B2B físic. 

 

Aquesta actuació tracta de donar solucions a efectes de mobilitat i esdevenir un 

espai de distribució unificat de productes que hagin de ser subministrats 

establiments de venda al detall d’una àrea determinada.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Punts de distribució per al teixit de comerç urbà 
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Acció 1.9.1 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al major 

Nom de l’acció Definició i conceptualització del concepte  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II Recursos Humans 

Descripció  

 

De la mateixa manera que l’actuació 1.7, en primer lloc cal establir converses amb els 

diferents agents per tal de coordinar una acció conjunta de debat amb 

distribuïdores de missatgeria i amb teixit comercial urbà per a la implementació 

d’un centre de consolidació urbana en prova pilot que, en cas d’èxit, pugui ser 

replicada en altres punts de la ciutat. La prova es recomana que es dugui a terme en 

el marc de les accions de  nodes de comerç definides en l’actuació 1.3. 

 

Aquest centre logístic ha de tractar resoldre la problemàtica associada a la última 

milla dels proveïdors del comerç urbà ubicat en trama urbana.  

 

Aquests centres s’han de d’ubicar en punts estratègics de la ciutat, que reverteixin en 

un menor impacte ambiental i en un major trànsit de persones pels carrers. 

A tal efecte aquesta acció requerirà: 

- Fer prospecció de les principals empreses proveïdores 

- Aprofitar la prospecció realitzada en l’actuació 1.3 en la cerca d’agents 

involucrats en els nodes de comerç 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Establiment de ponts de diàleg per a la prospecció de solucions 
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Acció 1.9.2 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al major 

Nom de l’acció Definició de modalitat d’explotació  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase II-III Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

Anàlisi de diferents modalitat d’explotació dels punts de recollida (Cessió d’ús, 

concessió administrativa, consorci público-privat, etc) i de la opció més sostenible 

per a la distribució final al punt de venda (vehicles elèctrics, etc). 

 

També serà pertinent fer un estudi de viabilitat (ingressos i costos) i de definició del 

sistema de gestió (directa o indirecta). En aquest sentit, es recomana la contractació 

d’una empresa externa que avaluï la viabilitat d’un servei d’aquestes característiques. 

 

Tant bon punt estigui definit, s’haurà de seguir el procediment administratiu 

pertinent per a fer les modificacions pertinents en les ordenances municipals.   

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Definició de modalitat contractual 

- Reformulació d’ordenances fiscals si s’escau 
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Acció 1.9.3 

Eix estratègic Regeneració comercial de la ciutat 

Objectiu estratègic Implementar punts de distribució urbana 

Objectiu tàctic Ubicar un centre logístic de consolidació urbana 

Nom de l’actuació Punts de distribució al major 

Nom de l’acció Decisió d’ubicació del centre de consolidació urbana  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Distribuïdores de missatgeria 

Fundació Comerç Ciutadà 

Fase III-IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Anàlisi de diferents opcions per a la implementació de punts de recollida d’acord 

amb criteris acordats multilateralment i de les prescripcions de l’estudi realitzat en 

l’acció 1.8.2. 

 

En tot cas, es proposa que aquests s’ubiquin en nodes de comerç (fase prova pilot) i 

que sigui fàcilment accessible per al vehicles de transport que hagin de depositar els 

seus lliuraments.  

 

A banda, és recomanable que l’emplaçament sigui un equipament inventariat com a 

actiu i que pugui ser usat per aquesta finalitat (per tant, caldrà tenir en compte la 

superfície necessària però, també, que estigui en una ubicació accessible a peu i per 

als vehicles de distribució). 

 

Amb tot, a continuació, s’haurà de tramitar el procediment administratiu pertinent 

d’acord amb el que s’hagi determinat en l’acció 1.8.2 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Punts de recollida acordats 
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7. Eix estratègic 2 
 

 

Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 
 

 
Objectius estratègics  

• Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

• Maximitzar la percepció dels atributs positius del comerç urbà de Sabadell 

• Aprofitar l’espai públic com un indret de cohesió social i comercial 

 

Objectius tàctics associats 

• Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

• Fomentar les inversions de millora en els negocis 

• Executar un pla de comunicació efectiu 

• Articular una zona APEU en el centre 

• Propiciar una imatge de les terrasses unificades   

 

 

Objectiu estratègic Objectiu tàctic 
Nombre 

d’accions 

Modernitzar el 

teixit comercial de 

la ciutat 

 

Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

 
3 

Fomentar les inversions de millora en els negocis 

 
5 

Maximitzar la 

percepció dels 

atributs positius 

Executar un pla de comunicació 3 

Aprofitar l’espai 

públic  

Articular una zona APEU en el centre 3 

Propiciar una imatge de les terrasses unificades   2 
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Eix estratègic 2: Projecció 

Projecció

M
odernitzar

Contribuir a transició 
digital

Actuació 2.1

Acció  2.1.1

Acció 2.1.2

Acció 2.1.3

Fom
entar inversions

Actuació 2.2

Acció 2.2.1

Acció 2.2.2

Acció 2.2.3

Acció 2.2.4

Acció 2.2.5

M
axim

itzar atributs

Executar pla de 
com

unicació

Actuació 2.3

Acció 2.3.1

Acció 2.3.2

Acció 2.3.3

Aprofitar l'espai 
públic

Articular zona APEU

Actuació 2.4

Acció 2.4.1

Acció 2.4.2

Acció 2.4.3

Propiciar una im
atge 

de les terrasses 
unificades 

Actuació 2.5

Acció 2.5.1

Acció 2.5.2
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Actuació 2.1 

Nom de l’actuació Transformació digital del comerç de Sabadell 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç  

Diputació de Barcelona 

Fase I-IV Recursos totals  90.000€ 

Descripció  

 

Disseny d’un pla de transformació digital en què l’ajuntament hi té un rol d’impulsor 

i d’estimulador de les empreses que vulguin tenir presència online i fomentar la 

omnicanalitat dels seus negocis. 

 

Aquesta actuació parteix d’un estudi inicial que diagnosticarà el grau de 

transformació digital de les empreses de comerç i serveis de la ciutat per, després 

implementar una estratègia que permeti facilitar la adopció de les TIC en el punt de 

venda en el major nombre de casos possible. 

 

L’actuació es culminarà amb un estudi final que compari l’evolució i l’impacte que 

ha tingut la implementació del pla. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de comerços i empreses de serveis adherides al pla 

- Nombre de pàgines web resultants del programa 
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Acció 2.1.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’actuació Transformació digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’acció Estudi del grau de transformació digital 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase I i IV Recursos 30.000€ 

Descripció  

 

Es durà a terme un estudi per avaluar el grau de transició digital del comerç urbà de 

Sabadell.  

 

Els resultats de l’estudi han de permetre establir una valoració del grau 

d’implementació de les TIC i conèixer si el comerç està en una fase incipient, madura 

o avançada de la transformació digital dels seus negocis. 

 

Es proposa que es realitzin dos estudis en dos períodes diferents (fase I i fase IV) per 

tal de poder comparar resultats i avaluar el curs que agafa la transició digital, així 

com l’impacte de les accions dutes a termes en aquesta actuació 2.1. 

 

A partir dels resultats de l’estudi inicial es podran conèixer aquelles zones on cal 

incidir més. 

 

A partir dels resultats finals, es podrà avaluar la incidència que ha tingut aquesta 

actuació. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Realització de dos estudis de transformació digital 
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Acció 2.1.2 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’actuació Transformació digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’acció Pla de transformació digital: capacitació 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç i Promoció Econòmica 

Diputació de Barcelona 

Fase II, III i IV Recursos 60.000€ 

Descripció  

 

Disseny i execució d’un pla de transformació digital consistent en un seguit de 

càpsules i assessoraments per a la transició digital dels negocis. 

 

- Captació de participants: Es requereix d’una programació estable, d’una 

imatge gràfica del programa i una difusió per xarxes socials per tal de 

captar assistents.  Per a la difusió a les xarxes socials es requerirà 

d’assistència tècnica que dugui a terme un pla de comunicació d’aquesta 

acció. 

- Cursos i càpsules. Es recomana organitzar un conjunt de sessions 

formatives presencials (o semi-presencials) de manera estructurada, amb 

continguts d’interès pel sector comerç.  

- Es proposa que part d’aquesta oferta formativa es financi a partir del 

Recull Formatiu DIBA. 

- Assessorament personalitzat: Es suggereix oferir la possibilitat d’oferir 

assistència tècnica individualitzada de manera continuada a aquells 

negocis que ho sol·licitin. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Confecció de programa anual de cursos 

- Nombre de cursos programats 

- Nombre d’assistents als cursos 

- Nombre d’assessoraments realitzats 
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Acció 2.1.3 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Contribuir a la transició digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’actuació Transformació digital del comerç de Sabadell 

Nom de l’acció Pla de transformació digital: ajuts 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase III i IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Línia de subvencions per a la transformació digital a aquells negocis de comerç i 

serveis que: 

 

-  Hagin contractat una empresa de marketing digital en el darrer exercici 

- Hagin fet alguna inversió en transformació digital en el darrer exercici 

 

Les bases de les subvencions poden contemplar un sistema de puntuació en què 

aquelles empreses que hagin participat d’alguna acció de capacitació (acció 2.1.2) 

tinguin una ponderació major d’accés a les subvencions. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Subvencions atorgades per a la transformació digital 
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Actuació 2.2 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nombre d’accions 4 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç  

Diputació de Barcelona 

Fase I-IV Recursos totals  85.000€ 

Descripció  

 

Disseny d’un pla per al foment de la renovació de la imatge dels negocis consolidats 

o en primers anys de funcionament, per tal de transmetre una imatge corporativa 

adaptada als temps actuals i una posada en escena que afavoreixi les sensacions 

agradables de consum. 

 

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de comerços i empreses de serveis adherides al pla 

- Nombre de comerços que han renovat la seva imatge (parcial o 

íntegrament) arran del pla 
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Acció 2.2.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Nom de l’acció Anàlisi de l’estat dels comerços en zones prioritàries 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase I i IV Recursos 15.000€ 

Descripció  

 

Contractació d’una empresa que realitzi una assistència tècnica en l’avaluació de 

l’estat dels comerç; tant de la imatge externa com de la interna.  

 

L’empresa realitzarà un anàlisi visual d’una mostra de comerços de diferents zones 

de la ciutat– d’acord criteris establerts en estàndards de retail marketing – de l’estat 

de la façana, aparadors, il·luminació, retolació, cartelleria, col·locació de producte, 

etc. 

 

L’anàlisi es reflectirà en un sistema de puntuacions que permetran posar de manifest 

les diferències entre diferents zones i planificar les accions que es detallaran a 

continuació: 2.2.2, 2.2.3. 

 

Es creu convenient que el mateix anàlisi es dugui a terme al finalitzar el pla per 

mesurar l’impacte de les accions proposades.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de comerços analitzats 
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Acció 2.2.2 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Nom de l’acció Investigació a ciutats europees 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Consell municipal de comerç 

Fase III, IV Recursos 10.000€ 

Descripció  

 

Organització de sortides de becnhmarking a ciutats europees per tal de copsar 

aspectes d’innovació dels negocis, posada en escena dels comerços, tècniques de 

captació de clientela, implantació de les TIC en el punt de venda, etc. 

 

Aquesta acció requereix d’una empresa consultora que coordini l’acció. Aquesta es 

pot dur a terme en varis anys i es proposa d’aprendre de ciutats europees de mides i 

característiques semblants a la de Sabadell. 

 

Amb tot, es tracta d’un aprenentatge vivencial on els participants aprenen conceptes 

i metodologies a partir de la observació directe guiada d’un consultor. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de comerços participants 

- Nombre de ciutats investigades 
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Acció 2.2.3 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Nom de l’acció Pla de renovació d’imatge comercial: capacitació 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç i Promoció Econòmica 

Diputació de Barcelona 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase II, III i IV Recursos 60.000€ 

Descripció  

 

Disseny i execució d’un pla de renovació d’imatge comercial consistent en un seguit 

de càpsules i assessoraments en temes de visual merchandising, tècniques de venda 

i aparadorisme. 

 

- Captació de participants: Es requereix d’una programació estable, d’una 

imatge gràfica del programa i una difusió per xarxes socials per tal de 

captar assistents.  Per a la difusió a les xarxes socials es requerirà 

d’assistència tècnica que dugui a terme un pla de comunicació d’aquesta 

acció. 

- Cursos i càpsules. Es recomana organitzar un conjunt de sessions 

formatives presencials (o semi-presencials) de manera estructurada, amb 

continguts d’interès pel sector comerç.  

- Es proposa que part d’aquesta oferta formativa es financi a partir del 

Recull Formatiu DIBA. 

- Assessorament personalitzat: Es suggereix oferir la possibilitat d’oferir 

assistència tècnica individualitzada de manera continuada a aquells 

negocis que ho sol·licitin. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Confecció de programa anual de cursos 

- Nombre de cursos programats 

- Nombre d’assistents als cursos 

- Nombre d’assessoraments realitzats 
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Acció 2.2.4 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Nom de l’acció Pla de renovació d’imatge comercial: ajuts 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase II, III i IV Recursos Per determinar 

Descripció  

 

Línia de subvencions per a la renovació d’imatge comercial a aquells negocis de 

comerç i serveis que: 

 

- Hagin fet alguna inversió en el darrer exercici en imatge interna, imatge 

externa, contractació d’aparadoristes. 

 

Les bases de les subvencions poden contemplar un sistema de puntuació en què 

aquelles empreses que hagin participat d’alguna acció de capacitació (acció 2.2.3) 

tinguin una ponderació major d’accés a les subvencions. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Subvencions atorgades per a la renovació de la imatge comercial 
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Acció 2.2.5 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Modernitzar el teixit comercial de la ciutat 

Objectiu tàctic Fomentar les inversions de millora en els negocis 

Nom de l’actuació Renovació d’imatge comercial 

Nom de l’acció Dinamització d’aparadors de locals buits 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Oficina del Centre 

Xarxa OniOn 

Fundació Comerç Ciutadà 

Diputació de Barcelona 

Fase II, III  Recursos 50.000€ 

Descripció  

 

Disseny d’acció conjunta entre propietaris de locals buits i actors econòmics locals 

per tal de fomentar l’obertura de persianes temporal. 

 

Es recomana que aquesta acció es dugui a terme en zones prioriàtires i, més 

específicament, en un node de comerç (prova pilot). 

 

L’objectiu és dissenyar una actuació que cerqui la visibilitat dels locals buits a partir 

d’aparadors, botigues efímeres (pop-up stores) etc.  

 

Aquesta acció requereix d’una assistència tècnica per part d’una empresa externa 

que vehiculi la gestió i execució de la totalitat de l’acció 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de locals buits dinamitzats 
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Actuació 2.3 

Nom de l’actuació Campanya de comunicació 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Maximitzar la percepció dels atributs positius del comerç 

Objectiu tàctic Executar un pla de comunicació efectiu 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la Ciutat 

Fase I-IV Recursos totals  100.000€ 

Descripció  

 

Disseny d’una campanya de comunicació integral que tracti de posar en valor els 

atributs positius de comprar a Sabadell. 

 

Aquesta campanya haurà d’anar dirigida tant a les persones que resideixen a 

Sabadell com en el seu entorn. Per tant, haurà de contemplar diferents formats, 

suports i materials així com, també, distingir diferents èpoques i anys per dur-la a 

terme. 

 

Resultats esperats 

 

- Disseny d’una campanya de comunicació 

- Execució de la campanya de comunicació 

- Estudi d’impacte i de posicionament de la ciutat 
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Acció 2.3.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Maximitzar la percepció dels atributs positius del comerç 

Objectiu tàctic Executar un pla de comunicació efectiu 

Nom de l’actuació Campanya de comunicació 

Nom de l’acció Disseny de la campanya de comunicació 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase II Recursos 20.000€ 

Descripció  

 

Contractació d’una empresa especialitzada en comunicació i publicitat que dissenyi 

una campanya integral: 

 

- Missatge a transmetre 

- Proposta de canals de comunicació 

- Justificació dels canals i suports 

- Dimensionament econòmic de l’execució 

- Previsió de resultats a aconseguir 

 

En tot cas, es proposa que sigui una campanya que realci els atributs positius del 

comerç de Sabadell: proximitat, qualitat, varietat, entorn lúdic, ambient agradable, 

etc. 

 

A més, es considera que les campanyes hagin de ser visibles als màxims indrets de la 

ciutat. Per això, el transport públic, el mobiliari urbà i les xarxes socials han de ser 

indrets obligatoris per a la seva exposició. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Pla de comunicació degudament justificat 
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Acció 2.3.2 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Maximitzar la percepció dels atributs positius del comerç 

Objectiu tàctic Executar un pla de comunicació efectiu 

Nom de l’actuació Campanya de comunicació 

Nom de l’acció Execució de la campanya de comunicació 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase III i IV Recursos 50.000€ 

Descripció  

 

Execució, posada en escena i manteniment de la campanya de comunicació en els 

canals establerts en l’acció 2.3.1. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Execució de l’acció 
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Acció 2.3.3 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Maximitzar la percepció dels atributs positius del comerç 

Objectiu tàctic Executar un pla de comunicació efectiu 

Nom de l’actuació Campanya de comunicació 

Nom de l’acció Impacte de la campanya de comunicació 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fase I i IV Recursos 30.000€ 

Descripció  

 

Estudi d’impacte de la campanya de publicitat efectuada.  

 

Es recomana l’elaboració d’un estudi d’impacte a partir de fonts d’informació 

primàries en què es mesuri la notorietat de la campanya.  

 

Es creu convenient que l’estudi permeti conèixer el posicionament de la ciutat de 

Sabadell a nivell comercial en comparació amb altres ciutats de l’entorn.  

 

Per això, es considera necessari disposar d’un primer estudi previ al disseny descrit en 

l’acció 2.3.1 i un altre al finalitzar l’acció 2.3.2 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’estudis d’impacte realitzats 
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Actuació 2.4 

Nom de l’actuació Estudi i preparació del BID 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Articular una zona APEU 

Nombre d’accions 3 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la Ciutat 

Oficina del Centre 

Fundació Comerç Ciutadà 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase I-IV Recursos totals  82.000€ 

Descripció  

 

Aquesta actuació consisteix en els preparatius, la formalització i implementació de 

les zones APEU en l’entramat del centre de la ciutat.  

 

A tal efecte, es contemplen diferents accions que passen per, primer, obtenir una 

massa crítica òptima que permeti els requisits legals per a ser considerat zona APEU 

però, també, per dur a terme tots els tràmits necessaris per a la seva posada en 

marxa. 

 

A banda, per tal de garantir l’èxit de l’operació, es té en compte el suport material de 

l’ajuntament per tal de propiciar un rodatge inicial sense dificultats en termes de 

liquidat i de solidesa estructural inicial. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Organització de jornades de sensibilització 

- Obtenció de personalitat jurídica de la zona APEU 
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Acció 2.4.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Articular una zona APEU 

Nom de l’actuació Estudi i preparació del BID 

Nom de l’acció Definició i prospecció de la zona APEU 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fundació Comerç Ciutadà 

Oficina del Centre 

Direcció General de Comerç 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase II Recursos 12.000€ 

Descripció  

 

Mesa de treball amb actors implicats per traçar estratègia de sensibilització per 

arribar als percentatges mínims necessaris per a obtenir la consideració de zona 

APEU.  

 

A tal efecte, caldrà realitzar un seguit d’accions específiques per al seu assoliment: 

- Taula rodona de sensibilització 

- Jornada de debats oberts entre els actors implicats 

- Convenció de negocis i propietaris de la zona APEU 

 

En el transcurs d’aquests actes es donarà a conèixer la normativa i la voluntat de 

determinats actors de tirar endavant el projecte de zona APEU. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’actes de sensibilització organitzats 
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Acció 2.4.2 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Articular una zona APEU 

Nom de l’actuació Implementació de zona APEU 

Nom de l’acció Tramitació de la zona APEU (subjecte a aprovació d’acord els 

paràmetres previstos en la legislació) 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fundació Comerç Ciutadà 

Oficina del Centre 

Direcció General de Comerç 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase III-IV Recursos 50.000€ 

Descripció  

 

Tramitació d’acord els procediments establerts per a la declaració de la zona APEU. 

 

Aquesta acció contempla la contractació d’una assistència tècnica jurídica per tal 

que ajudi en els tràmits i passos necessaris per a dur a terme la implementació de la 

zona. 

 

D’entre d’altres, aquesta fase contemplarà la formalització jurídica de la col·laboració 

público-privada. 

 

Dins aquesta acció també es contempla els aspectes logístics i estructurals que 

requerirà la posada en marxa de l’APEU: infraestructura bàsica, desemborsament per 

a contractació de gerència 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Assoliment de personalitat jurídica pròpia 
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Acció 2.4.3 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Articular una zona APEU 

Nom de l’actuació Implementació de zona APEU 

Nom de l’acció Primers passos zona APEU  

Agents Ajuntament de Sabadell 

Fundació Comerç Ciutadà 

Oficina del Centre 

Direcció General de Comerç 

Cambra de Comerç de Sabadell 

Fase IV Recursos 20.000€ 

Descripció  

 

El primer any de posada en funcionament de la zona APEU requerirà del suport 

material de l’ajuntament cap a la gerència de l’associació, per tal de proveir-la de 

liquiditat i, també, de consistència estructural.  

 

Per tant, es pot considerar plausible de signar un conveni de col·laboració (o altra 

modalitat permesa) amb l’ens público-privat per tal de garantir el rodatge del primer 

any en funcionament.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Signatura de pacte de col·laboració 
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Actuació 2.5 

Nom de l’actuació Ordenança reguladora de terrasses 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Propiciar una imatge de les terrasses unificades   

Nombre d’accions 2 

Agents Ajuntament de Sabadell: Comerç, Promoció de la Ciutat, 

Urbanisme 

Fase I-III Recursos totals  30.000€ 

Descripció  

 

Realització de treballs i estudis tècnics que han de culminar en una nova ordenança 

que doti les terrasses de la ciutat (o d’alguna zona en concret: zona centre, avingudes 

i passeigs més transitats) d’una imatge homogènia. 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Revisió i redacció d’ordenança reguladora d’instal·lació de terrasses 
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Acció 2.5.1 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Propiciar una imatge de les terrasses unificades   

Nom de l’actuació Ordenança reguladora de terrasses 

Nom de l’acció Estudis i treballs tècnics 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase I, II Recursos 30.000€ 

Descripció  

 

En primer lloc, cal fer un estudi per a la revisió de l’ordenança reguladora de 

terrasses. 

 

Aquest hauria de contemplar tant el treball de camp (diagnosi sobre terreny, 

benhmarking, estudi de l’ordenança vigent) com propostes de millora a partir d’un 

procés participatiu. 

 

Finalment, l’estudi també hauria d’incloure la redacció així com la possibilitat de dur 

a terme un acampament a establiments que resultin directament afectats.  

 

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre d’estudis realitzats 

 

 
  



 
 

 79 

Acció 2.5.2 

Eix estratègic Projecció imatge a partir de l’oferta comercial 

Objectiu estratègic Aprofitar l’espai públic 

Objectiu tàctic Propiciar una imatge de les terrasses unificades   

Nom de l’actuació Ordenança reguladora de terrasses 

Nom de l’acció Canvis proposats en els estudis i treballs tècnics 

Agents Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Fase III Recursos Per determinar 

Descripció  

 

En segon lloc, cal estudiar els canvis que es plantegen en els diferents estudis: 

analitzar-ne la viabilitat i fer una reserva pressupostària en cas de necessitat.  

 

A banda, s’haurà de seguir el procediment administratiu pertinent per a la seva 

aprovació i implementació.  

 

Indicadors de seguiment i resultats esperats 

 

- Nombre de canvis realitzats proposats en els estudis 
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8. Calendarització 
 Eix estratègic 

O
bjectiu estratègic 

O
bjectiu tàctic 

A
ctuació 

Cost (€) 
A

cció 
Cost (€) 

A
ny 1 

A
ny 2 

A
ny 3 

A
ny 4 

 Regeneració 

O
rdenar usos 

Revisar pla usos 

1.1 Elaboració estudis i inform
es 

65.000 

1.1.1 
25.000 

 
 

 
 

1.1.2 
15.000 

 
 

 
 

1.1.3 
25.000 

 
 

 
 

1.2 M
odificació PG

M
O

 
65.000 

1.2.1 
60.000 

 
 

 
 

1.2.2 
5.000 

 
 

 
 

D
efinir zones 

prioritàries 
1.3 Projecte nodes de com

erç 
45.000 

1.3.1 
N

D
 

 
 

 
 

1.3.2 
15.000 

 
 

 
 

1.3.3 
30.000 

 
 

 
 

1.3.4 
N

D
 

 
 

 
 

A
ugm

entar el 

trànsit de 

vianants 

A
ctivar zones 

prioritàries 

1.4 Captació i retenció 

d’activitats 
62.000 

1.4.1 
N

D
 

 
 

 
 

1.4.2 
15.000 

 
 

 
 

1.4.3 
N

D
 

 
 

 
 

1.4.4 
25.000 

 
 

 
 

1.4.5 
12.000 

 
 

 
 

1.4.6 
6.000 

 
 

 
 

1.4.7 
4.000 

 
 

 
 

1.4.8 
N

D
 

 
 

 
 

Revifar espais 

públics 

1.5  Pla m
odernització m

ercats 
15.000 

1.5.1 
15.000 

 
 

 
 

1.5.2 
N

D
 

 
 

 
 

1.6 Esdevenim
ents singualrs 

27.000 
1.6.1 

12.000 
 

 
 

 

1.6.2 
15.000 

 
 

 
 

1.7 Entorn urbanístic 
40.000 

1.7.1 
10.000 

 
 

 
 

1.7.2 
30.000 

 
 

 
 

1.7.3 
N

D
 

 
 

 
 

D
istribució urbana 

Centre logístic 
1.8 Punts distribució m

enor 
15.000 

1.8.1, 1.8.2, 1.3 
15.000 

 
 

 
 

1.9 Punts distribució m
ajor 

15.000 
1.9.1,1.9.2,19.3 

15.000 
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Eix estratègic 
O

bjectiu estratègic 
O

bjectiu tàctic 
A

ctuació 
Cost (€) 

A
cció 

Cost (€) 
A

ny 1 
A

ny 2 
A

ny 3 
A

ny 4 

Projecció 

M
odernitzar 

l’oferta com
ercial 

Contribuir a la 

transició digital 

2.1 Transform
ació 

digital 
90.000 

2.1.1 
30.000 

 
 

 
 

2.1.2 
60.000 

 
 

 
 

2.1.3 
N

D
 

 
 

 
 

Fom
entar les 

Inversions en el punt 

de venda 

2.2Renovació 

im
atge com

ercial 
135.000 

2.2.1 
15.000 

 
 

 
 

2.2.2 
10.000 

 
 

 
 

2.2.3 
60.000 

 
 

 
 

2.2.4 
N

D
 

 
 

 
 

2.2.5 
50.000 

 
 

 
 

M
axim

itzar atributs 

positius 

Executar un pla de 

com
unicació 

2.3 Cam
panyes  de 

com
unicació 

100.000 

2.3.1 
20.000 

 
 

 
 

2.3.2 
50.000 

 
 

 
 

2.3.3 
30.000 

 
 

 
 

A
profitar l’espai 

públic 

A
rticular zona A

PEU
 

2.4 Im
plem

entació 

zona A
PEU

 
82.000 

2.4.1 
12.000 

 
 

 
 

2.4.2 
50.000 

 
 

 
 

2.4.3 
20.000 

 
 

 
 

Propiciar im
atge 

terrasses unificades 
2.5 O

rdenança  
30.000 

2.5.1 
30.000 

 
 

 
 

2.5.2 
N

D
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9. Consideracions finals 

 
 
El pla estratègic resultant ha de ser considerat com una eina dinàmica i en evolució, 

de manera que s’ha d’evitar que acabi sent un document estanc; ans al contrari, ha de 

procurar ser un instrument modificable i adaptable de manera permanent. 

 

Amb tot, el resultat ha estat la programació d’en total de 41 accions, organitzades en 11 

actuacions, per un pressupost total orientatiu de 741.000€. 

 

Com el lector d’aquestes línies podrà deduir, es tracta d’una planificació ambiciosa 

que requerirà de recursos econòmics però, també, humans. Així, doncs, l’actual 

estructura de recursos humans, tot i estar altament capacitada, es preveu 

insuficient per a endegar un pla d’aquesta magnitud.  

 

En conseqüència, la recomanació és incrementar el cos tècnic de la plantilla de 

comerç atesa la complexitat del treball que aquest pla depara en el futur immediat. 
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10. Annex: Resum fonts secundàries  
 
Nom Estudi de diagnosi comercial del sector sud de la ciutat de 

Sabadell 

Data Juny 2017 
Consultora Barcelona Economia 
Resum/ 
Conclusions 

 
El pla de dinamització comercial del districte 6 ha de plantejar-
se aconseguir quatre objectius bàsics:  
 

1) Consolidar l’eix comercial central (carretera de 
Barcelona, inclosa la plaça de la Creu de Barberà) i l’eix 
perpendicular (Espronceda i Almogàvers), amb la 
centralitat que exerceix la plaça de la Creu de Barberà.  
 

2) Dinamitzar comercialment la centralitat anterior i, de 
retruc, el comerç dispers pel districte.  

 
3) Augmentar la retenció de despesa en el propi barri, és a 

dir, reduir la fuga de compra de producte, especialment 
en les categories de producte no quotidià.  

 
4) Augmentar la integració de l’eix comercial del districte 

al gran eix comercial de la ciutat.  
 

Àmbit  Actuació  
Organització 
comercial  

 
- Consolidació de la figura del dinamitzador 
comercial  
- Actualització del web de l’associació  
- Dinamització del facebook i valoració de 
l’entrada en altres xarxes socials  
- Campanya de captació de nous socis  
- Actualització de l’oferta de serveis als associats  
- Potenciació de l’activitat de l’associació  
 

Urbanisme 
comercial  

 
- Urbanisme i paisatge urbà  
- Millora de l’accessibilitat al comerç del districte  
 

Promoció i 
comunicació  

 
- Accions de dinamització de caràcter permanent  
- Accions de dinamització vinculades a dates o 
festivitats  
- Accions de dinamització vinculades a altres 
motius  
- Comunicació de l’èxit de les accions  
 

Botigues   
- Millora de la gestió del comerç  
- Modernització del comerç i millora de la qualitat  
 

Integració del 
comerç a la ciutat  

 
- Augment de la visibilitat comercial del districte 
en la comunicació municipal  
- Vinculació comercial del districte a la ciutat  
 

 
 



 
 

 84 

 
Nom Diagnosi comercial de la ciutat de Sabadell 

Data Març 2018 
Consultora Barcelona Economia 
Resum/ 
Conclusions 

El comerç de Sabadell hauria de ser eminentment urbà, integrador, 
complet i estructurador. És a dir, que fes ciutat, que oferís possibilitats 
professionals i que formés part de l’estructura de serveis que configura tot 
conglomerat urbà i en el que el comerç hi juga un paper fonamental. 
 
En aquest context i tenint presents les característiques comercials actuals 
de la ciutat, l’objectiu bàsic que l’Ajuntament ha de plantejar-se de cara 
al futur és recuperar la iniciativa comercial urbana, reforçar un teixit 
molt ric i dinàmic però que es troba amenaçat. 
 
Actuant en aquest sentit, reforçarà l’estructura social de la ciutat, 
millorarà el servei als residents (reduint la fuga de compra) i, 
addicionalment, pot fer augmentar l’atractiu comercial de la ciutat per a 
visitants. 
 
Per a concretar objectius quantificables, es proposa fixar-se en el mig i 
llarg termini (a 4-5 anys vista), els següents objectius específics: 
 
- Reduir un 25% la fuga de compra a altres municipis en productes no 
quotidians, en benefici del comerç de centralitat 
 
- Augmentar l’oferta comercial en dues línies: 
a) Superfície de venda de la ciutat fins als 400.000m2, el que 
aproximaria la superfície per habitant a la mitjana catalana, sempre 
dintre la trama urbana i no en la periurbana . 
 
b) Establiments comercials fins a arribar als 2.500 enfront dels 2.415 
actuals, particularment en comerç especialitzat en Equipament de la 
persona, Equipament de la llar i Lleure i cultura. 
 
1. Potenciació del comerç de proximitat en els subcentres 
2. Impuls del comerç de centralitat. 
3. Millora de la qualitat comercial per la via dels establiments i de 

l’urbanisme comercial. 

 

 

Altres Actes de reunions amb associacions de comerciants 
Pla d’acció adjunt 
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Nom Anàlisi d’hàbits de consum i compra de la província de Barcelona: 

Sabadell 

Data Setembre 2017 
Consultora MDK 
Resum/ 
Conclusions 
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Nom Anàlisi de l’oferta i demanda de superfície comercial a la comarca 

del Vallès Occidental 

Data 25 de juny de 2018 
Consultora Cambra de Comerç de Sabadell i Cambra de Comerç de Terrassa 
Resum/ 
Conclusions 
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 93 

 
Nom Informe per a la Cambra de Comerç de Sabadell sobre la 

importància socioeconòmica del centre de Sabadell 

Data Maig 2017 
Consultora Josep Milà, Consultor. Economista i sociòleg 
Resum/ 
Conclusions 

 
El centre de Sabadell té unes característiques singulars i un gran 
potencial però cal donar-li el valor i la gestió adequada i necessària.  
 
Hi ha uns factors socioeconòmics globals que generen incerteses i 
riscos derivats de noves tendències del comerç i activitats online, 
internet de les coses, futur dels espais comercials i econòmics 
tradicionals, etc.  
 
El centre de Sabadell té com poques ciutats una competència directe 
intraurbana d’altres eixos i pols d’atracció comercial urbana.  
 
Tanmateix, el seu potencial, si es desenvolupa correctament, pot 
aportar capitalitat territorial, atractivitat i projecció.  
 
Al centre hi tenim gairebé 20.000 llocs de treball, el 41% ocupats per 
residents de fora de Sabadell, 2.586 activitats i més del 31% dels 
establiments de la ciutat, amb tot el que comporten quant a impactes 
econòmics directes, indirectes i induïts.  
 
L’Eix central Rambla-Via Massagué concentra l’oferta comercial més 
important i diversificada (242 estab.), seguit per Av. Matadepera (199) i 
Av. Barberà. 
 
Estratègies i fases d’actuació prioritària 
 
Incrementar la densitat residencial i comercial: Hi ha un potencial de 
creixement de residents que cal desenvolupar amb mesures 
administratives adequades que incentivin la rehabilitació d’habitatges i 
la de locals buits o que necessiten transformacions.  
 
(L’augment de residents aportaria rejoveniment de la població que 
actualment té una taxa de sobreenvelliment 5 punts per sobre de la 
mitjana de la ciutat. ) 
 
Incrementar la densitat i continuïtat comercial: cal implementar un 
sistema de gestió público-privat eficaç per a fomentar la captació 
d’activitats que dinamitzin l’àrea i els espais buits, acompanyats de 
regulacions i tramitacions administratives que ajudin i ho agilitzin.  
 
 
Pla d’actuacions :  
 
Primera fase prioritària que ha de ser la de resoldre l’ampliació i 
connexió del Pàrquing de la Plaça Dr. Robert-Passeig, amb els accessos 
del Passeig Manresa i amb unes mesures de senyalització i promoció 
(preus, etc.) adequades per a tota l’oferta d’aparcaments de rotació, 
juntament amb una urbanització de qualitat i confort del Passeig per 
al seu ús social. 
  
Aquests objectius han d’anar acompanyats de mesures urbanístiques, 
administratives i de mobilitat que no creïn incerteses i frens al 
desenvolupament i dinamització sinó que transmetin una imatge 
positiva i atractiva del centre.  
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Com a criteri general per a la planificació urbanística i de mobilitat, cal 
prioritzar: la fluïdesa i facilitat dels itineraris de destí al centre ciutat 
(residència, aparcaments, càrrega i descàrrega), i el trànsit de pas per 
l’anella exterior amb portals ben senyalitzats per als accessos a les 
diferents àrees del centre. 
  
En paral·lel cal concretar un model de gestió mixta público-privada 
que permeti desenvolupar les mesures de dinamització social i 
econòmica del centre en tots els seus aspectes : cultura, comerç, 
serveis, ciutadania, formació, qualitat i confort urbanístic, etc.  
 
Per al transport privat són necessaris uns portals d’entrada al centre 
des de l’anella exterior, amb senyalitzacions i comunicacions 
adequades i unes circuits d’accessibilitat als aparcaments i centres de 
destí, fomentant la proximitat i l’atractivitat.  
 
Segons les estimacions de l’estudi, el nucli central de la ciutat necessita 
2.477 places de rotació que li donin servei de proximitat i accessibilitat 
real, amb el que això suposa d’impacte positiu en la dinamització i 
atractivitat de totes les activitats i serveis.  
 
Per al transport públic d’autobusos, tant urbans com interurbans, és 
important el seu accés al centre ciutat per a donar servei tant als usos i 
necessitats socials com als usos comercials, amb parades que facilitin 
la multimodalitat i connexions amb els FGC, aparcaments, etc  
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Nom Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà: 

Sabadell 2017 

Data Abril 2018 
Consultora Comerç Ciutadà 
Resum/ 
Conclusions 
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Els centres comercials urbans tendeixen a reduir-se i concentrar activitats amb bons 
índex tractors. Apareix el fenomen de l’hipercentre. 
• El tipus d’activitat exerceix de tractor i aquest requereix espais de carrer tipus 2 i 3. 
• Cal redefinir el perímetre del centre de Sabadell. Les infraestructures viaries i la 
mobilitat no són les úniques que expliquen els espais i les vocacions de les zones 
urbanes. 
• Les infraestructures d’aparcament i transports s’han de resoldre en els perímetres 
immediats tant en estructures urbanes medievals (rodones) o en estructures 
d’eixample/Eix cal resoldre’ls en el perímetre longitudinal o en espais centrals. 
• Per la seva morfologia, densitat d’habitants, concentració d’activitats, infraestructures i 
equipaments; el centre evidencia subzones amb diferents vocacions. El Centre no és 
homogeni. 
• Cal un pla d’actuació integral a la zona de vianants de ponent. És una zona amb 
potencialitats, cal gestionar-les. 
• El model de mobilitat basat en la segona anella, genera des del punt de vista de centre 
ciutat (social, cultural, comercial,…) un perímetre massa allunyat de l’hipercentre. 
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Nom Programa d’orientació per als equipaments comercials de 
Sabadell POEC 2007 

Data Març 2007 
Consultora Barcelona Economia 
Resum/ 
Conclusions 
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Nom Text refós de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació 

de Sabadell per a l’actualització de l’ordenació dels usos 

comercials 

Data Març 2011 
Resum/ 
Conclusions 

 
L’Ajuntament de Sabadell està impulsant una modificació puntual del 
Pla General Municipal d’Ordenació, en relació a la regulació dels usos 
comercials, per tal d’actualitzar-la i harmonitzar-la amb les directrius 
generals establertes recentment pel Parlament Europeu i pel Consell de 
la Unió Europea, així com amb la corresponent adaptació de la regulació 
vigent en matèria d’implantació d’establiments comercials elaborada 
per part del govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’entrada en vigor de la Directiva 123/2006/CE (coneguda com a Directiva 
Bolkenstein), relativa als serveis al mercat intern (DSMI), i l’obligació de 
transposar-la a la totalitat dels països, i d’administracions públiques, que 
formen la Unió Europea, afecta de manera directa als paràmetres vigents 
a Catalunya, i també a Sabadell, en matèria de regulació de la 
implantació dels usos comercials.  
 

Les directrius que van servir de base per a l’elaboració del Pla Territorial 
Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) , recolzades en un model 
comercial tradicionalment basat en la justificació d’un equilibri entre 
l’oferta i la demanda comercial en una determinada distància o àrea 
d’influència econòmica, així com els paràmetres limitadors de referència 
fixats per la programació comercial territorial, que establia límits 
quantitatius per a la implantació de nous usos comercials a cada 
municipi (i també a Sabadell), han deixat de ser vàlids en el moment de 
la plena entrada en vigor de la Directiva Europea 123/2006/CE. 

 
Però, d’altra banda, aquesta Directiva planteja la possibilitat de vincular la 
reglamentació de l’ordenació de la implantació dels establiments 
comercials a les competències urbanístiques d’ordenació del territori, al 
considerar com a elements legítims per a la seva implantació, entre d’altres: 
(Article 4.8) 
 

- Raons imperioses d’interès general 
- Protecció del medi ambient I l’entorn urbà 
- Protecció dels consumidors 

 

De la mateixa manera, el govern de la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat el Decret llei 1/2009, del 29 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, per a l’adaptació i transposició de la regulació 
vigent en matèria d’implantació d’usos comercials en el territori català. 

L’objectiu de la present modificació del Pla General Municipal d’Ordenació 
de Sabadell és actualitzar l’ordenació dels usos comercials a la ciutat. Per 
això, aquesta actualització de l’ordenació dels usos comercials a la ciutat 
de Sabadell es recolza en raons imperioses d’interès general, que 
consisteixen en la protecció de l’entorn urbà i del medi ambient, incloent 
la planificació urbana, la seguretat vial, la conservació del patrimoni 
històric i artístic, per a la protecció dels ciutadans, d’acord amb els 
principis de la Directiva 123/2006/CE relativa als serveis de mercat intern. 

La memòria del present document raona i justifica la necessitat, oportunitat i 
conveniència de la modificació de la regulació urbanística proposada, 
identifica els interessos públics i privats concurrents, i acredita la seva 
satisfacció en l’enfocament plantejat, d’acord amb les exigències del 
Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’Urbanisme. 
 

A partir de l’estudi realitzat en relació de les necessitats de places 
d’aparcament vinculades a usos comercials, s’ha pogut verificar que el 
requeriment d’aquesta dotació; previst actualment pel PGMOS a partir de 
240 m2 de superfície útil comercial, resulta contraproduent amb 
l’objectiu de foment de la mobilitat intermodal. De fet, es pot considerar 
que s’afavoreix justament l’efecte contrari, a banda de provocar 
dificultats d’encaix de petits formats comercials en entorns on hi poden 
ser plenament admissibles degut a les condicions de la parcel·lació i de 
l’espai públic. 

Per això, s’ha estimat la recomanació plantejada pel Programa 
d’orientació d’equipaments comercials de Sabadell de replantejar el 
valor llindar a partir del qual es requereix una dotació mínima de places 
d’aparcament fins a 400 m2 de superfície de venda, coincidint amb un 
grau proporcional del format de Petit establiment comercial (PEC) 
definit per la present regulació de l’ordenació dels usos comercials. Aquest 
llindar de 400 m², però, només s’aplica als supòsits d’usos comercials ja 
implantats o canvis d’ús, i no en els supòsits d’edificació d’obra nova. 

 
Aquest ajust de la regulació de la previsió mínima de places d’aparcament 
vinculades a usos comercials queda recollida en l’article 10 de les presents 
Normes Urbanístiques. 
 
 

 


		2019-05-27T18:53:47+0200
	52596681M JORDI BACARIA (R: B66175928)




