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Eix 3. El territori: planificació i sostenibilitat 
 
Sabadell necessita d’un procés de transformació urbana en el marc 
d’una aposta general per un model de ciutat alternatiu al model imposat 
sense visió estratègica durant les darreres dues dècades. Transformar 
la ciutat, doncs, és construir un model que es basi en les 
característiques específiques de Sabadell, la pròpia estructura espacial 
i les potencialitats latents de la pròpia ciutat, a voltes malbaratades, a 
voltes ignorades. 
D'acord amb aquestes premisses el govern de transformació de la 
ciutat proposa un desenvolupament estratègic basat en la mobilitat com 
a element estructurador i transformador de la ciutat, en la capacitat 
d’atracció de les seves centralitats i els mecanismes per promoure un 
model productiu i reproductiu que han de permetre la reconstrucció i la 
connexió d’espais urbans que equilibrin espacialment la ciutat.  
La transformació que inicia la ciutat s’ha de fer de forma planificada, 
amb el calendari i els recursos adequats i sota la premissa de la 
sostenibilitat ambiental i l’equitat social. 
Amb tot, es proposa potenciar els aspectes més positius i favorables 
per a un desenvolupament urbà d’escala local i comarcal-territorial, 
reforçant el ferm compromís amb el dret a la ciutat i la pròpia capacitat 
d’equitat que ofereix la distribució policèntrica de la nostra ciutat. Així 
doncs, es proposa la transformació de Sabadell a través de la 
planificació d’una mobilitat urbana basada en els vianants, la bicicleta i 
el transport col·lectiu; la distribució de les activitats econòmiques i del 
coneixement; i la millora de les condicions socials de les polítiques 
urbanes: l'habitatge, les condicions ambientals i l'energia. 
 

 
Dret a la ciutat 

 
Espai públic, mobilitat i serveis 

 
Qualitat urbana i biodiversitat 

 
Rodal i gestió agroforestal productiva 

 
Seguretat 
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2.1. Dret a la ciutat 
 

El dret a la ciutat passa fonamentalment per dos conceptes: l’hàbitat i l’habitatge. 
En conseqüència, passa per garantir els serveis bàsics com a drets col·lectius 
fonamentals: educació, salut, aigua, energia, accessibilitat i informació. Si 
l’urbanisme no és socialment just esdevé un acte merament especulatiu. Per això 
aquest govern aposta per assegurar tres pilars fonamentals: l’accessibilitat, com la 
capacitat d’accés als principals serveis bàsics i centralitats de la ciutat amb plena 
autonomia; l’activitat, com la capacitat d’atracció, generació i producció d’innovació 
i intercanvi; i l’autocontenció, com la capacitat de poder accedir a un lloc de treball i 
als serveis bàsics de forma propera al lloc de residència. 
 
 
Objectius 
 

ü Gestionar les competències municipals d’ordenació i planejament 
El govern es planteja donar un impuls a la planificació urbanística i territorial vetllant per 
incrementar la qualitat del paisatge i de l’espai públic amb criteris de sostenibilitat i eficiència 
energètica. 
Durant el mandat es durà a terme un nou Text refós del planejament urbanístic així com el 
compendi d’estudis previs al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i es gestionarà i 
coordinarà les obres de perllongament dels FGC a Sabadell i les d’urbanització dels àmbits 
afectats per la infraestructura. 
Paral·lelament, s’elaborarà un Pla Director per a la planificació i la gestió sostenible del verd urbà i 
un Pla Especial per a la planificació de les activitats econòmiques i productives, i s’impulsaran 
estudis i esdeveniments per promoure una llei per l’Àrea Metropolitana del Vallès. 
 

ü Impulsar una política de sòl i criteris de gestió del patrimoni 
municipal de béns  

El principal objectiu del mandat municipal és el manteniment i actualització de l’Inventari Municipal 
de Béns amb el programa municipal GPA, i la seva regularització jurídica. 
S’elaborarà el reglament que ha de regular les llicències demanials i les concessions 
administratives i es revisaran les que es troben en curs. S’avaluaran els edificis buits, en lloguer i 
solars municipals i es duran a terme les accions necessàries per la protecció del Patrimoni 
municipal. 
 

ü Simplificar la tramitació de llicències i impulsar l’Oficina del 
Patrimoni  

S’abordarà la simplificació i agilitació de la tramitació de llicències urbanístiques mitjançant les TIC 
i es singularitzarà aquest tipus de gestions en el web municipal. 
Es crearà l’Oficina del Paisatge urbà de Sabadell, es reglamentaran les taules tècniques del 
Patrimoni i del Paisatge Urbà, i es crearà una pagina web amb recorreguts temàtics urbans. 
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2.2. Espai públic, mobilitat i serveis  
 
 
La recuperació de l’espai públic mitjançant la pacificació del trànsit a l’interior de la 
ciutat esdevé avui una necessitat i un repte per les ciutats del segle XXI, que 
haurien d’estar travessades només per eixos viaris de distribució i de servei per 
permetre el pas del transport públic i el correcte desenvolupament de les activitats 
comercials. 
La garantia d’una mobilitat urbana basada en la proximitat passa per la recuperació 
de l’escala humana de l’espai urbà a través de l’accessibilitat i la reducció de les 
necessitats de mobilitat. 
El nou model d’urbanisme ha de trencar amb el model de planificació fet fins ara en 
què predominava l’interès del sistema econòmic de separar els diversos usos 
urbans (residència, treball, consum, lleure) generant cada vegada més necessitats 
de mobilitat. 
 
Objectius 
 

ü Gestionar adequadament les obres als carrers i als equipaments, 
així com el manteniment 

Cal millorar la gestió i la coordinació de les obres i els manteniments en l’espai públic i els 
equipaments. Això afectarà tant en la redacció dels projectes i la seva execució, com en la 
realització del seu manteniment, tasques que cal fer de forma més programada, aconseguint 
major eficiència i millors resultats. Així aconseguirem un espai públic i uns equipaments de major 
qualitat, més al dia, amb criteris d’intervenció unificats i amb una major sostenibilitat. 
S’inclourà en aquesta línia de treball tant el manteniment de la vialitat com dels parcs, els 
equipaments, l’enllumenat públic i la xarxa de clavegueram. 
 

ü Avançar decididament cap a un nou model de mobilitat  
Posar l’espai públic al servei dels vianants i del transport no motoritzat implica augmentar la 
superfície per a vianants i bicicletes al conjunt de la ciutat. Per aconseguir-ho es crearan un total 
de 3 eixos cívics de distribució (Ponent, Gran Via i N-150) i 3 eixos cívics de ciutat /districte 
(Permanyer, carrer de Castellar i Eix Central), amb l’objectiu de pacificar el trànsit i disposar d’itineraris 
confortables que incentivin l’anar a peu. En aquesta mateixa direcció es promourà l’ús de la 
bicicleta al conjunt de la ciutat i per a totes les edats, consolidant i ampliant la xarxa de carrils 
segregats que permetin moure’s amb seguretat pels grans eixos urbans. 
	  

ü 	  Apostar per un transport públic de qualitat i sostenible  
Un bon transport públic urbà és indispensable per fer la ciutat accessible de forma equitativa per a 
tothom. Ha de permetre el desplaçament per tota la ciutat i enllaçar amb el transport interurbà 
d’una forma sostenible i segura. Per aquest motiu es plantejarà la renovació de la flota 
d’autobusos amb vehicles més moderns, sostenibles ambientalment i amb més serveis. Es 
millorarà l’accés a les parades i a la informació ampliant el nombre de pantalles electròniques. 
Igualment s’ampliarà la xarxa de punts de venda de targetes multiviatge. Amb l’entrada en 
funcionament de les noves estacions de FGC, serà necessari integrar la xarxa de transport urbà 
potenciant la intermodalitat. 
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ü Adaptar el tractament dels residus i la neteja viària a les 
necessitats dels veïns i veïnes i el compromís ambiental 

En relació a la recollida de residus, caldrà analitzar nous sistemes que facilitin la millora dels 
percentatges de recollida selectiva: contenidors, porta a porta, deixalleries, minideixalleries, 
deixalleria mòbil, etc. 
S’abordaran també la els costos i l’impacte ambiental del tractament de les diferents fraccions 
recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles... així 
com el tractament de la fracció resta. 
Pel que fa a la neteja viària caldrà un major control del servei i dedicar una especial atenció als 
actes populars al carrer cobrint les necessitats específiques que se’n deriven. 
 

ü Posar al servei de la ciutadania l’ús de l’espai públic 
L’espai públic és un lloc de trobada i d’intercanvi, més enllà de ser l’espai per on ens desplacem 
per anar de casa a la feina o als serveis. El govern vol tornar a situar els vianants en un lloc 
preeminent per aconseguir que l’espai públic sigui també un espai social, d’oci i de lleure.  
Amb aquest criteri es milloraran els procediments pels quals es donen les llicències per a la 
utilització comuna de l’espai públic i les concessions d'ús privatiu (terrasses) i la gestió de la 
publicitat a l'espai públic. Es promourà un model de proximitat i més àgil que aconsegueixi reduir 
els terminis i es gestionarà la cessió d’infraestructures de suport als actes socials, culturals o 
esportius. 
 

ü Impulsar una gestió eficient i de servei públic del cementiri 
municipal 

En el transcurs del mandat es procedirà a la revisió del Reglament del Cementiri i de la ordenança 
fiscal, així com també de la Ordenança general de Serveis Funeraris, i es durà a terme un 
seguiment acurat del compliment de l’empresa concessionària. S’estudiarà, també, la possibilitat 
de revisió del Pla Director del Cementiri. 
 
 
 
2.3. Qualitat ambiental i biodiversitat 
 
 
S’integraran les iniciatives i els plans locals i supramunicipals en matèria de 
qualitat de l’aire, mobilitat, qualitat acústica, etc. per avançar cap a una millor 
qualitat de vida i millorar la salut de la població, promovent la mobilitat no 
motoritzada i la transformació de l’espai públic. Tot això amb l’objectiu de 
consolidar la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics com l’òxid de 
nitrogen, les partícules en suspensió, i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
S’avançarà en l’aplicació de les normatives locals en matèria de protecció del 
descans i de qualitat acústica, així com pel que fa a la qualitat lumínica. Alhora, la 
gestió del cicle integral de l’aigua incorporarà eines de planificació tant pel que fa a 
l’aigua potable com a l’aigua no apta pel consum humà, i s’incentivarà el consum 
responsable d’aquest escàs bé públic. 
 
Objectius 
 

ü Millorar la qualitat acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric 
Es treballarà per la millora de la qualitat ambiental a la ciutat, amb iniciatives en matèria de 
contaminació acústica i promoció de les zones tranquil·les i/o pacificades, protecció del dret al 
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descans (tant en matèria acústica com en contaminació lumínica), i implementar un Pla local de 
millora de la qualitat de l’aire que redueixi els nivells existents de contaminació. 
Es treballarà a partir dels plans estratègics específics i projectes de sensibilització adreçats al 
conjunt de la ciutat i als centres educatius. 
 

ü Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 
El govern incrementarà les fonts de recursos energètics d’origen renovable amb l’objectiu de 
doblar la producció de renovables en edificis municipals a 2020. Sabadell ha de ser un municipi de 
referència en la lluita contra la pobresa energètica a través d’iniciatives com ara el banc local de 
l’energia.  
Es realitzaran inversions en eficiència energètica i s’ampliarà l’ús de vehicles de baixes emissions 
en la flota municipal i la d'autobusos. S’implantaran criteris d'edificació sostenible en el parc públic 
d’habitatge i equipaments i alhora es redactarà un programa de suport a la rehabilitació energètica 
del parc privat d'habitatges. 
 

ü Gestionar el cicle integral de l’aigua I incentivar l’estalvi d’aigua  
En la gestió del cicle de l’aigua, des del proveïment i subministrament fins la xarxa de 
clavegueram, la depuració i l’estat ecològic del riu, l’objectiu és millorar el control municipal i vetllar 
pel seu estalvi promovent un ús responsable. 
Es potenciarà l’ús de l’aigua regenerada incrementant l’ús per al reg de parcs i jardins i 
l’ompliment de les piscines municipals. 
Es treballarà també per anar avançant cap a una tarifació social de l’aigua més justa i una gestió 
pública del servei. 
 

ü Mantenir els espais verds i ampliar l’ús de la xarxa de reutilització i 
estalvi d'aigua 

El tractament dels espais verds públics requereix un canvi d’enfocament, que permeti maximitzar 
la seva contribució a la millora de la qualitat ambiental i alhora redueixi els recursos necessaris per 
al seu manteniment.  
Aquesta transformació ha de basar-se en la utilització de nous recursos, com ara la naturalització 
o disminució de les superfícies de gespa, la potenciació de l'arbrat com a element estructural del 
verd, la utilització de paviments permeables, la remodelació de les zones de difícil manteniment, 
així com la gestió eficient del reg i la utilització d'aigües no potables. 
 

ü  Promoure l’educació ambiental i conscienciació ciutadana 
L’educació i la sensibilització ambiental és l’eina bàsica per formar una població que sigui 
plenament conscient dels problemes relacionats amb el medi ambient. El coneixement de la 
realitat ha de fer possible canvis en la concepció de valors, actituds i hàbits de la ciutadania, que 
ajudin a millorar el medi on viuen a través de l’adopció de compromisos que ajudin a pal·liar o 
resoldre els problemes actuals.  
 

ü Desplegar un programa de benestar animal a la ciutat 
L’objecte del programa és vetllar per la protecció i el benestar dels animals a la ciutat. El municipi 
informarà la població sobre la normativa que afecta a la tinença d’animals o les campanyes de 
vacunació i gestionarà el cens d’animals així com el control dels animals abandonats. També 
impulsarà la revisió de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals de companyia, un sistema 
de parcs per animals distribuïts per tota la ciutat, donarà suport als voluntaris i posarà en marxa la 
formació de policies locals perquè puguin fer front a les problemàtiques de maltractaments 
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2.4. Rodal i gestió agroforestal productiva 
 
 
La consolidació d’un sòl no urbanitzable protegit, productiu i equilibrat és una tasca 
imprescindible per al desenvolupament del Parc Agrari de Sabadell i és la base 
també per cercar relacions amb l’espai agrari més enllà del límits municipals.  
Paral·lelament s’avançarà en la gestió integral de l’espai agroforestal i fluvial i en 
l’execució d’actuacions que contribueixin a configurar la plana del Vallès i els seus 
entorns com un sistema continu d’espais lliures.  
I, finalment, es treballarà per disminuir la pressió al riu Ripoll, transformar l’entorn i 
els límits de la ciutat, enxarxar els camins del periurbà amb els traçats urbans 
millorant, com també l’ecosistema urbà de Sabadell. 
 
Objectius  
 

ü  Protegir i promoure els espais naturals de l’entorn urbà 
És necessària la conservació i millora dels ecosistemes, de la qualitat del paisatge, dels recursos 
existents i posar en valor els espais naturals pel gaudi de la societat. En aquest sentit, es 
treballarà per evitar la pèrdua de la biodiversistat per tal que es puguin mantenir les estructures 
funcionals de paisatge i dels sistemes ecosistèmics que en formen part. 
Les propostes de treball s'emmarquen en reforçar el servei de manteniment del rodal, recuperar 
les zones forestals afectades per la ventada del 9 de desembre de 2014, treballar en la prevenció 
d'incendis forestals, vetllar pel compliment de la normativa sectorial d'aquest àmbit natural i 
promoure el coneixement ciutadà d’aquests espais. 
 

ü Impulsar l’activitat agrícola, ramadera i forestal al rodal de la ciutat 
Per aquest mandat es preveu aprofundir en l'estudi de les potencialitats productives agrícoles, tant 
de secà i regadiu com les forestals, en les necessitats de la comercialització dels productes 
produïts als voltants de Sabadell i en el desenvolupament de l'economia social, en el marc de 
l’impuls del projecte del Parc Agrari de Sabadell. Caldrà estimar la viabilitat econòmica, determinar 
quins recursos humans es requereixen i quines emprenedories es poden generar entorn 
d'aquestes activitats productives. En paral·lel es gestionarà l’endreça i reordenació de les 
parcel·les d’acord amb els diferents models (productiva, social, formativa i de lleure) i es 
cooperarà en la recerca de varietats tradicionals. 
 
 
2.5. Seguretat ciutadana 
 
 
La Policia Municipal de Sabadell, transforma el seu model Policial, en un model 
basat en la proximitat, en una policia generalista que, davant de les múltiples 
problemàtiques que presenta la nostra ciutat, doni resposta a cada una de la forma 
més adequada, treballant coordinadament amb la resta de serveis de l’Ajuntament. 
Una policia que promogui la prevenció a través del contacte amb els veïns i veïnes 
de cada barri de la nostra ciutat, informant i comunicant de forma directa en el 
mateix territori. 
Una policia que entri als centres educatius, per tal de contactar amb els joves per 
donar-los eines per reconèixer diferents delictes com son el racisme o la xenofòbia 
per tal que els puguin reconèixer. 
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Objectius  
 

ü Implementar el model de Policia de Proximitat 
S’impulsarà el canvi de model cap a una Policia de Proximitat, en primera instància amb una unitat 
específica. S’ampliarà el nombre d’efectius, es planificaran accions formatives d’atenció al ciutadà 
tant de forma presencial com telefònica i s’incorporaran nous instruments tecnològics per millorar 
la tasca de la Policia municipal. 
 

ü Millorar el trànsit i reduir l’accidentalitat 
Es treballarà en l’estudi de millora de les nostra xarxa vial, s’implementaran mesures destinades a 
prevenir i reduir els accidents dins de la nostra ciutat i es realitzaran de forma contínua controls 
encaminats al compliment de la normativa de trànsit, tant els establerts pel Servei Català de 
Transit com els específics de la nostra ciutat. La Policia municipal prioritzarà els serveis de 
disciplina viària i treballarà també en el nou pla de vialitat per les escoles en coordinació amb 
espai públic i educació. 
 

ü Acompanyar en les politiques socials 
Com a Policia de Proximitat, l’àmbit social ha de ser un dels eixos en els que s’actuarà en 
coordinació amb els diferents departaments de l’Ajuntament, donant suport a les diferents entitats 
i, sobretot, informant i ajudant als ciutadans que ho necessitin. 
S’abordaran les diverses problemàtiques específiques que es puguin donar a cada zona de la 
ciutat no només com policia de proximitat, sinó atenent personalment els veïns i veïnes, a les 
escoles, donant eines per buscar solucions als problemes, etc. Es duran a terme estudis previs i 
proves pilot en aquesta matèria. 
La Policia Municipal estarà present en totes les reunions on les associacions o grups de ciutadans 
demanin parlar dels temes del barri. 
 

ü Cooperar amb altres serveis en temes administratius 
Es desenvoluparan mecanismes per agilitar les tasques administratives per tal de poder cooperar 
amb les necessitats d’altres serveis, donant recolzament i seguretat als diferents actes 
administratius i la seva tramitació. En aquest sentit es gestionarà la modificació de l’Ordenança de 
circulació i l’edició de l’Ordenança Cívica. 
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