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SV 1  Consolidar el Consell de Seguretat Viària de Sabadell com a òrgan de 
participació de la ciutat. 

El Consell Local de Seguretat Viària de Sabadell es va constituir el febrer de 2019. El Consell ha de ser un espai de participació i 
comunicació on s'informi del desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària i es debati les mesures o accions correctores que es 
puguin proposar. 
Hi participen representants de diferents entitats ciutadanes de l’àmbit de la seguretat viària, de l’educació, de la mobilitat activa, del 
transport públic, de col·lectius vulnerables (infància, gent gran, diversitat funcional), associacions de veïns i de comerciants, cossos 
de seguretat, serveis d’emergències, professionals, agents socials, grups municipals i departaments implicats de l’Ajuntament. 
Es seguirà convocant i celebrant les sessions del Consell Local de Seguretat Viària periòdicament cada mig any. 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Reduir l'accidentalitat 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Disposar d'un espai de comunicació i participació on es pugui aportar i compartir informació per millorar les actuacions en l'àmbit 
de la seguretat viària. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Municipal 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Nombre de les sessions del Consell 

• Celebracions bianuals del Consell Local de Seguretat Viària. 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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SV 2  Actualitzar el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de Sabadell. 

Actualment s’està redactant l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària de Sabadell, que és l’eina de diagnosi i de planificació de 
les actuacions en matèria de seguretat viària a la ciutat. 
El PLSV ha de contenir dades generals i de mobilitat, d'accidentalitat, detecció dels trams de concentració d'accidents i zones 
d'inseguretat, objectius i àrees d'actuació, pla d’actuació amb valoració de resultats i priorització de les actuacions, i seguiment i 
avaluació dels resultats obtinguts.  
Les mesures que ha de proposar el Pla Local de Seguretat Viària poden ser adreçades a la infraestructura i a les persones, i poden 
incidir en: 
• Interseccions amb concentració d’accidents 
• Accidents causats per excés de velocitat 
• Millora de les àrees destinades a vianants 
• Accidents amb atropellaments 
• Camins escolars 
• Accidents amb presència d’alcohol 
• Accidents amb implicació de vehicles de dues rodes 
• Trams i punts amb un alt grau d’inseguretat 
Transcorreguts els primers 2 anys de vigència del PLSV s'elabora un informe de seguiment, i al passats els 4 anys de vigència, 
s'elabora l'informe d'avaluació final 
 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Reduir l'accidentalitat 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Reduir el núm. d'accidents amb víctimes i el núm. de ferits greus i víctimes mortals. 
• Incrementar el nombre de controls de velocitat i proves d'alcoholèmia, i de denúncies per conductes de risc 
• Incrementar el percentatge de recaptació de sancions 
• Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport. 
• Reduir la inseguretat i les friccions entre mitjans de transport. 
• Evitar que els vehicles circulin a velocitats inadequades per evitar un risc per els altres modes de transport  

Prioritat Calendari 

Servei Català del Trànsit 
Servei de Mobilitat 
Policia Local 
 

Agents 
implicats 

Recursos Servei Català de Trànsit Cost 

• Fet/no fet 

• Actualitzar el PLSV i presentar-lo al CLSV, i elaborar-ne l'informe de seguiment i d'avaluació final 
• Coordinar les actuacions amb els diferents agents implicats.  
• Elaborar el mapa de seguiment d’accidents de trànsit (SV4) 
• Analitzar els punts de màxima accidentalitat per millorar la seguretat de la ciutat i prioritzar les accions més rellevants, proposant-
ne calendari d'implantació. 
• Millorar els punts i trams de concentració d’accidents amb mesures de regulació, senyalització i ordenació de l'espai viari 
• Fer educació viària i participar en campanyes de prevenció d’accidents 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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SV 3  Elaborar el mapa de seguiment d'accidents de trànsit. 

Actualment, el mapa de seguiment d'accidents de trànsit s'obté a partir de les actualitzacions del Pla Local de Seguretat Viària, que 
es fan cada 4 anys. Es considera necessari disposar d'un mapa d'informació continua elaborat per propi Ajuntament a partir de la 
informació d'accidentalitat de la qual disposa la Policia Municipal.  
Per tal d’agilitzar l’obtenció de dades al municipi, es proposa elaborar un mapa de seguiment actualitzat per tipologia d’accidents 
agilitzant l’obtenció i explotació de les dades per part de tots els agents implicats. 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Reduir l'accidentalitat 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Disposar d'informació georeferenciada i actualitzada periòdicament de les dades d'accidents de trànsit 
• Localitzar punts i trams d'acumulació d'accidents per analitzar i dur a terme les possibles mesures de millora de la seguretat viària.  
 

Prioritat Calendari 

Servei de Mobilitat 
Policia Local 
Informació de Base 
 

Agents 
implicats 

Recusos propis Cost 

•  Fet/no fet 

• Adaptar la base GIS, incorporant les cruïlles com a element de referència per a traslladar la informació d'accidentalitat 
correctament a la base georeferenciada. 
• Formar a la Policia municipal respecte els criteris d'incorporació de dades d'accidents de trànsit d'acord amb els requisits de GIS 
• Recopilar i organitzar totes les dades obtingudes per tots els agents implicats amb l’objectiu d’elaborar un mapa de seguiment de 
trànsit per estudiar i actuar degudament en els punts que presentin un major nombre d’accidents.    
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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SV 4  Redactar i aprovar l'Ordenança de mobilitat i circulació. 

La vigent Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i de Vehicles de Sabadell va ser aprovada en sessió de Ple de data 2 de 
novembre de 2010. 
Des d’aleshores s’ha introduït a la mobilitat nous modes de transport, nous tipus de restriccions, ha augmentat la intensitat del 
transport de mercaderies, i per tant hi ha la necessitat de regular aquests i altres aspectes que a l’ordenança actual no es 
contemplen. 
Igualment, es considera necessari ampliar la regulació dels usos dels espais reservats a les persones amb mobilitat reduïda, la 
mobilitat a les zones de vianants, els espais de vianants en calçada, les zones 30, el control de les zones reservades per a càrrega i 
descàrrega i altres. 
L'Ordenança establirà, doncs, una reglamentació actualitzada dels usos de les vies i una major seguretat jurídica per al control, gestió 
i prevenció de l’accidentalitat provinent de la mobilitat. 
En definitiva, cal fer compatibles les diferents necessitats d’usos de forma equilibrada i equitativa, d'acord amb la piràmide de 
prioritats de modes de transport sostenibles, per garantir la salut de les persones, la seguretat viària, i l’accessibilitat universal. 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Fomentar la convivència entre els diversos mitjans de 
transport 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Regular la circulació i l’estacionament de tots els modes de transport per ordenar la mobilitat i reduir les friccions.  

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Jurídics 
Policia Local 
 

Agents 
implicats 

Recusos propis Cost 

• Fet/no fet 

• Creació de la Comissió redactora de l'ordenança 
• Redacció de l’ordenança. 
• Aprovació inicial de l’ordenança.  
• Sessió especial de la Taula de Mobilitat per a la presentació de l'aprov. inicial i aportacions dels participants. 
• Període d'exposició pública i valoració de les al·legacions presentades. 
• Revisió periòdica segons els protocols establerts.  
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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SV 5  Redactar i aprovar el Protocol d'Assetjament al Ciclista. 

El 26 de novembre de 2020 la Junta de Portaveus va aprovar una moció per demanar que l’Ajuntament elabori un protocol contra 
l’assetjament a ciclistes comptant amb la participació i l'expertesa dels col·lectius implicats per fomentar la seguretat del ciclista i 
protegir-lo de possibles friccions amb altres modes de transport.  
Es proposa redactar el protocol, que definirà el marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament a ciclistes i persones usuàries 
de VMP per part de persones conductores de vehicles motoritzats. El protocol pretén ser un instrument per a la prevenció, la 
detecció i la resolució d’aquests casos. 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Fomentar la convivència entre els diversos mitjans de 
transport 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar les pautes de conducció dels vehicles motoritzats i el compliment de la normativa per tal de millorar així la seguretat dels 
ciclistes.  
• Sensibilitzar sobre la normalització de l'ús de la bicicleta i el VMP i assolir la convivència pacífica dels diferents sistemes de 
mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat. 
 

Prioritat Calendari 

Policia municipal 
Serveis jurídics 
Mobilitat 
Comunicació 
 

Agents 
implicats 

5.000-10.000 €  Cost 

• Fet/no fet 

• Redacció i aprovació del Protocol.  
• Realització de campanyes de sensibilització i conscienciació.  
• Difusió del protocol a tots els residents i als principals equipaments.  
• Inclusió del protocol a l’ordenança de circulació. 
• Aplicació del protocol per part de la Policia Local.  
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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SV 6  Realitzar campanyes d'educació viària, sensibilització i comunicació en 
matèria de seguretat viària.  

La seguretat viària es considera una responsabilitat compartida. L’esforç i el compromís de tots és imprescindible per a assolir els 
objectius marcats en matèria de seguretat.  
Les campanyes d’educació viària, sensibilització i comunicació sobre seguretat viària ajuden a sensibilitzar l’opinió pública i a canviar 
els hàbits per aconseguir una circulació més segura. 
Es realitzarà de forma periòdica campanyes de sensibilització sobre mobilitat i sobre la perillositat en les infraccions i els mals hàbits 
de comportament en la mobilitat. 
Per altra banda, la Policia Local fa, a través del programa Ciutat-Escola, activitats d'educació viària dirigides a grups d'educació 
infantil, primària, secundària i formació professional, adreçades a identificar els usuaris de la via pública, conèixer els drets i deures 
de cadascun, i aprendre les normes de circulació com a actors de la via pública com a vianants, ciclistes, i en cas dels més grans, com 
a conductors de motocicleta. Durant el curs 2019 hi van participar 4735 nens i joves de 182 grups-classe. Es seguirà realitzant 
anualment l'activitat d'educació viària, actualitzant-ne els continguts i els formats. 
En relació amb aquestes activitats, s'executarà un nou circuit d'educació vial al costat de l'edifici de Policia Local. 
 

1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i 
respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de 
transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 
> Fomentar la convivència entre els diversos mitjans de 
transport 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Conscienciar a les persones sobre la importància de desplaçar-se de forma segura, respectant els altres usuaris de l'espai públic.  
• Augmentar la seguretat viària a la ciutat   
• Formar als infants i joves per conèixer els seus drets i deures en la mobilitat. 
 

Prioritat Calendari 

Policia municipal 
Comunicació 
Mobilitat 
Educació 
Serveis Socials 

Agents 
implicats 

50.000 € Cost 

• Nombre de campanyes realitzades 
• Nombre d'activitats realitzades 
• Nombre de participants a les activitats realitzades 
 

• Fer campanyes genèriques de comunicació i sensibilització sobre seguretat viària  
• Fer campanyes de conscienciació específiques sobre indisciplina viària en sectors o àmbits amb  problemàtiques específiques 
• Fer activitats a escoles i instituts sobre educació i seguretat viària 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 7  Adequar la Xarxa Bàsica de Vianants (normativa d'accessibilitat i condicions 
de confort i seguretat). 

Per tal que la Xarxa Bàsica de Vianants sigui una realitat, caldrà executar totes aquelles actuacions necessàries perquè els carrers que 
en formen part siguin accessibles, segurs, confortables i de qualitat. 
Així doncs, es concretaran les actuacions necessàries a executar i es prioritzaran les mateixes, amb una proposta de calendari i de 
dotació pressupostària per any. 
Les actuacions a executar consistiran en millores en els encreuaments, en la superfície destinada als vianants, en la millora de la 
qualitat ambiental dels carrers. 
A més a més, l'adequació d'aquesta xarxa anirà acompanyada de campanyes de comunicació i promoció de la mobilitat a peu, i d'una 
senyalitació  de la xarxa. 
 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Millorar l'accessibilitat i comoditat dels 
desplaçaments a peu. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar les condicions i la qualitat dels desplaçaments a peu 
• Augmentar els desplaçaments a peu de la població i per tant els hàbits saludables 
• Reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat i per tant reduir la contaminació ambiental  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

5.000.000 €  Cost 

• Nombre de desplaçaments a peu 
• Nombre de desplaçaments en altres modes de transport 
• Pressupost invertit 
• Metres lineals adequats 

• Concreció de les actuacions a executar, amb proposta de calendari i dotació econòmica necessària 
• Millores en els encreuaments (semaforització amb fases semafòriques amb prioritat per vianants, passos de vianants elevats, 
millora de visibilitat) 
• Ampliació de l'espai destinat al vianant (ampliació de voreres, plataformes úniques amb prioritat per a vianants) 
• Millora de la qualitat ambiental (vegetació, ombra, mobiliari urbà, il·luminació) 
• Senyalització de la xarxa 
• Campanya de comunicació i promoció de la mobilitat a peu  

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 8  Actualitzar i implementar progressivament el Pla d'Accessibilitat. 

L'article 42 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat estableix que les administracions públiques han d'elaborar plans 
d'accessibilitat, en l'àmbit de les pròpies competències, per tal d'adaptar, entre d'altres, l'espai públic a les normes d'accessibilitat.  
L’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic per l’actualització del Pla d’Accessibilitat de 
Sabadell en el marc del Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016- 2019, dins del 
Programa Accessibilitat i Mobilitat. 
L’actualització del Pla d’Accessibilitat, finalitzat el primer trimestre de 2022, es centra en l’espai públic i transports tenint en compte 
la Llei 13/2014 d’accessibilitat i l'Ordre TMA/851/2021, i pel què fa a l’espai públic, conté els següents apartats:   
• Descripció del municipi i àmbit d’actuació 
• Anàlisi general de l’accessibilitat del municipi  
• Diagnòstic i propostes d’intervenció: tipologia de carrers, pendents, amplades de voreres, passos i guals de vianants, elements i 
mobiliari urbà, tipus paviment, estat accessibilitat actual, prioritat de les actuacions, pressuposts, fases d’execució  
 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Millorar l'accessibilitat i comoditat dels 
desplaçaments a peu. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar les condicions d’accessibilitat per garantir la mobilitat universal a tots els col·lectius de forma segura.  

Prioritat Calendari 

Mobilitat  
Diputació de Barcelona 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

Total: 4.279.701,45 € 
Etapa 1: 899.266,07€ 
Etapa 2: 899.059,57€ 
Etapa 3: 862.100,15€ 
E. 4: 758.199,08€, E. 5: 861.116,58€ 

Cost 

• Pressupost executat 
• Nombre d’actuacions realitzades 
 

• Implementar les actuacions proposades al Pla d’Accessibilitat 
• Incorporar al pressupost municipal una partida dedicada a implementar el Pla d’Accessibilitat 
• Fer un seguiment de les actuacions d’implementació del Pla d’Accessibilitat.  
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 9  Elaborar el Manual de camins escolars, de criteris d'actuació d'entorns 
escolars i de solucions a implementar, i executar actuacions d'acord amb 
aquests criteris. 

Els entorns dels 96 centres d'educació infantil i primària de la ciutat són espais on la seguretat i qualitat són especialment rellevants. 
Per una banda, suporten una intensitat de mobilitat elevada, amb problemàtiques d'incivisme en la conducció de vehicles (velocitat, 
estacionament indegut, etc), i per altra banda en molts casos l'espai públic destinat a la mobilitat activa és insuficient o de poca 
qualitat. Cal, doncs, actuar per tal de garantir que els entorns escolars ofereixin les condicions de seguretat i accessibilitat i de 
qualitat adequades. 
L'Ajuntament ha intervingut en 31 entorns de centres escolars amb mesures de senyalització, en entorns de 3 centres amb 
actuacions d'urbanisme tàctic, i en entorns de 5 centres amb reurbanitzacions de trams de carrer, amb els objectius de reduir la 
velocitat dels vehicles, millorar la seguretat i la visibilitat, i generar i augmentar els espais destinats a la mobilitat activa i l'estada de 
les persones.  
Actualment, a més a més, s'està executant obres i redactant projectes per intervenir en el totalitat dels centres escolars. 
Paral·lelament s'està redactant el Manual de Camins Escolars, d'acord amb el "Pla d'acció de mobilitat escolar de Catalunya 2020-
2021". Aquest document definirà la metodologia d'implantació de camins escolars i un catàleg d'elements identificadors dels entorns 
escolars, tant de senyalització com de mobiliari urbà. A més a més, caldrà analitzar els espais i problemàtiques en el camí escolar, per 
identificar tipologies d'entorns i problemàtiques i proposar estratègies i les actuacions necessàries per la millora de la seguretat i de 
l'espai públic.  
Com a prova pilot, s'ha començat a treballar l'implementació d'aquesta metodologia i elements identificadors en 3 entorns escolars: 
Escola Samuntada, Escola Sant Julià, i Escola Joaquim Blume, i es pretén intervenir durant els propers anys a la resta de centres 
escolars del municipi. 
Durant la vigència d'aquest pla es vol actuar a la totalitat dels entorns escolars dels centres d'educació primària i infantil.  

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Millorar l'accessibilitat i comoditat dels 
desplaçaments a peu. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir camins escolars segurs i saludables als centres escolars. 
•  Aconseguir un canvi d'hàbits cap a la mobilitat activa en el camí a l'escola. 
 

Prioritat Calendari 

Planificació i Projectes de Ciutat 
Mobilitat 
Obres Públiques 
Educació 
 

Agents 
implicats 

500.000 euros/any Cost 

• Nombre d'incidents en el camí a l'escola. 
• % de desplaçaments segons mode de transport, abans i després de les intervencions. 
•  Nombre de centres escolars on s'ha intervingut. 
 

• Redactar i aprovar el Manual de Camins Escolars. 
• Planificar i calendaritzar les futures intervencions. 
• Reservar partida pressupostària per executar les actuacions previstes. 
• Treballar amb la comunitat educativa en la definició de les internvecions i en el canvi modal dels desplaçaments. 
• Limitar i pacificar el trànsit en els entorns escolars. 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 10  Promocionar i realitzar campanyes de foment de la mobilitat a peu. 

Les diferents opcions que trien els ciutadans per moure’s per la ciutat depenen de la infraestructura del municipi, les condicions de 
l’espai públic i la morfologia de les vies, entre altres aspectes a destacar.  
Tot i això, en darrer terme l’opció modal dependrà de la tria personal que faci el mateix ciutadà. És per aquest motiu que són molt 
positives les campanyes i actes a favor dels desplaçaments en modes més sostenibles: mobilitat a peu, en bicicleta, en transport 
públic o en vehicle elèctric, així com continuar treballant en la divulgació d’aquesta informació, mitjançant accions de promoció, 
jornades, reunions i fòrums per potenciar la mobilitat sostenible. 
De la mateixa manera que els desplaçaments en bici, els viatges a peu són un tipus de desplaçament que reporta grans beneficis, 
tant en la salut de les persones com al medi ambient. 
Cal crear una cultura on la gent triï caminar, adequant el municipi per fer-lo el màxim de confortable possible, així com descrivint els 
beneficis que s’obtenen caminant pel que fa a la salut com quan a contaminació.   
Per tant, es proposa realitzar més actes i campanyes per promocionar la mobilitat a peu, com ara la participació a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible, la qual té l’objectiu per promoure els desplaçaments amb modes de transport sostenibles.  
 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Incrementar la mobilitat a peu 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Incrementar el traspàs modal del vehicle privat a motor cap al mode a peu. 
• Augmentar els hàbits de mobilitat saludables en la població. 
• Donar a conèixer els avantatges que té caminar en els desplaçaments quotidians, tant per al mateix ciutadà com per al districte i la 
ciutat.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Local 
Educació 
Salut  
Entitats relacionades amb la mo-

Agents 
implicats 

10.000 euros / any Cost 

•  Nombre de campanyes. 
•  Nombre d’activitats organitzades. 
•  Dades estadístiques de salut relacionades amb els hàbits de mobilitat.  
 

• Realitzar campanyes de sensibilització dels efectes de caminar a la salut pròpia i comunitària i tallers amb col·lectius i entitats per 
fomentar la mobilitat a peu. 
• Celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb actes que promoguin la mobilitat a peu.  
• Fer campanyes de comunicació sobre la xarxa bàsica per a vianants i de la xarxa de camins del Rodal a les escoles, col·lectius, 
centres de treball, equipaments etc. 
• Fer difusió de les activitats de promoció de l’anar a peu que duguin a terme entitats de la ciutat (Metrominuto, sortides dels CAPS, 
entitats excursionistes, ...) 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 11  Impulsar el canvi modal cap a una mobilitat escolar sostenible i saludable, 
potenciar les arribades a peu, bicicleta i autobús, i facilitar iniciatives de bus a 
peu i bus bici. 

Els camins escolars són projectes educatius, transversals, participatius i de transformació de l’espai públic i els hàbits de mobilitat, 
reduint l'ús del vehicle privat i l'increment dels desplaçaments en mobilitat activa. Faciliten que els infants, de manera autònoma i 
segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola amb seguretat, i autònomament quan en tinguin edat.  
S'hi condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies realitzar els 
trajectes casa-escola en modes actius i es desenvolupen un conjunt d’accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar 
l’entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat. 
Un dels objectius del camí escolar és sensibilitzar i educar els infants però també a la resta de ciutadans en els hàbits de la mobilitat 
sostenible i segura. A més a més, aquest canvi d'hàbits contribueix a la millora ambiental de l’entorn i reduir la contaminació 
atmosfèrica i sonora, i a la millora de la salut pública i en especial dels infants. 
Per tal de promoure la mobilitat activa, els Serveis d'Educació, de Mobilitat i la Policia Municipal oferiran recolzament a les 
comunitats educatives que empreguin iniciatives de bus a peu i bici-bus, i es coordinaran amb les mateixes per detectar i resoldre 
situacions d'inseguretat i incivisme.  
 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Incrementar la mobilitat a peu 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir camins escolars segurs i saludables als centres escolars. 
•  Aconseguir un canvi d'hàbits cap a la mobilitat activa en el camí a l'escola. 
•  Millorar els percentatges de mobilitat activa en el camí a l'escola. 
•  Millorar els percentatges d'autonomia infantil en el camí a l'escola. 
•  Millorar la qualitat ambiental en el camí a l'escola. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Educació 
Policia Municipal 
Acció Territorial 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Nombre de centres escolars on s'ha implantat camins escolars. 
•  Percentatges de nens i nenes que fan el camí a l'escola en cada mode de transport (abans i 
després d'implantar el camí escolar). 
•  Nombre de centres escolars on s'ha implantat bus a peu. 

•  Assessorar i recolzar a les comunitats educatives que vulguin iniciar bus-apeu i bus-bici  

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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V 12  Estudiar la transformació de la Gran Via, entorn Vilarúbias/Parc Taulí, 
Covadonga, pacificar els espais laterals, i convertir- la en una via cívica i 
urbana. 

La transformació de la mobilitat de la ciutat de Sabadell cap a un model més sostenible exigeix que la transformació de la Gran Via. 
Actualment aquesta té una configuració i funció d’autopista urbana, amb una clara priorització del transport motoritzat privat per 
davant de la mobilitat sostenible.  
La transformació d’aquest eix vertebrador, ha de tendir cap a una integració en la trama urbana, amb una configuració d’avinguda, 
que incorpori espai per a la mobilitat sostenible i millori les connexions transversals i elimini l’efecte de barrera urbana actual. S’ha 
d’orientar, doncs, cap a dos objectius principals: 
- L’eliminació d’aquest efecte de barrera urbana, cosint els espais lliures adjacents a la Gran Via, i incrementant la permeabilitat de la 
mateixa,  
- Invertir la distribució de l’espai per incorporar de manera adequada els modes de transport sostenibles d'acord amb la piràmide de 
prioritats en la mobiltiat, tant en els desplaçaments al llarg de la via, com en els seus creuaments. 
L’Oficina Gran Via – Ripoll està treballant actualment en la transformació d’alguns espais adjacents a la Gran Via, la incorporació 
d’espai per a vianants i bicicletes, i la millora de la permeabilitat entre barris. Concretament, es preveuen les següents actuacions: 
- Reurbanització de la vorera d’Alcalde Ribé i d'Antoni Forrellad 
- Millora de les condicions d’accés per als vianants a l’Hospital Parc Taulí 
- Reurbanització del pati de l’Artèxtil i carrer de Quevedo i naturalització i urbanització de la zona blava existent dels c. Arimon i Illa 
- Millora de l’accessibilitat entre el Centre i Covadonga a l’Artèxtil i entre el Centre i l'Eixample 
A mig termini, es seguirà  transformant la secció dels diferents trams de la Gran Via amb aquests objectius.  
A més a més, es detecta la necessitat d'estudiar específicament les solucions de mobilitat i el seu disseny en els següents àmbits:  
- Entorn Aeroport – Estació Renfe-sud 
- Entorn Estació / Fira 
- Entorn Hospital Parc Taulí: l’Hospital ja disposa d’un pla de mobilitat que inclou accions que complementen les ja esmentades. 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Augmentar els espais per a vianants i millorar la seva 
gestió. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Eliminar l’efecte barrera urbana  
• Incorporar mobilitat sostenible al llarg de la Gran Via 
• Incrementar la permeabilitat de la Gran Via 
• Fomentar l’accessibilitat i la connectivitat en modes sostenibles en detriment del vehicle privat 
 

Prioritat Calendari 

Oficina Gran Via – Ripoll 
Mobilitat 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

3.500.000 € Cost 

•  Pressupost destinat 
•  Nr. d’actuacions executades 
•  Superfície o longitud de via transformades. 
 

• Execució de les actuacions previstes. 
• Estudiar solucions en àmbits detectats i executar-les. 
• Estudiar la modificació de la secció de la via per trams per incorporar-hi i prioritzar-hi la mobilitat sostenible. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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V 13  Impulsar la creació d'un camí de vora a l'est de la ciutat com a balcó del Ripoll 
i millorar les connexions amb el riu d'acord amb el planejament vigent i en 
tràmit. 

Es proposa impulsar un itinerari per a vianants continu, d’uns 3 km de llargada, al llarg de la cornisa est del riu, des de l’extrem nord 
del c. Antoni Forrellad (a l’alçada de l’aparcament al nord del Taulí) fins el barri de Nostra Llar. 
Aquest recorregut connectarà diversos equipaments i places i parcs (Taulí, Parc Taulí, escola Samuntada, futur equipament a l’Art 
Tèxtil, Plaça Sant Salvador, Escola d’empresarials de la UAB,...) i alhora enllaçarà amb els camins d’accés al Parc Fluvial. 
Per tant serà una via de connexió de prioritat per la mobilitat tova i activa (a peu, bicicleta), segura i confortable, que ha de facilitar 
els desplaçaments en aquests modes de mobilitat entre aquests barris i equipaments, i per tant promourà el canvi de mode en 
aquests desplaçaments. 
L’Ajuntament està treballant en alguns trams d’aquest eix de mobilitat activa: 
•  Recuperar la continuïtat de l’itinerari per a vianants des de l’aparcament al nord del Taulí, per l’oest dels edificis del complex 
hospitalari i l’escola Samuntada. 
•  S’ha aprovat la Modificació del Pla General d'Ordenació del balcó del Ripoll, a l'entorn del carrer Covadonga i la plaça Clara 
Campoamor (MPG-120), que ha de permetre, conjuntament amb el desenvolupament d’àmbits de planejament derivat, generar un 
recorregut continu per a vianants a l’extrem oest del barri de la Cobertera. 
•  Canvi de tractament de la Ronda d’Orient amb una actuació de reducció de trànsit davant del Tanatori  
 

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Augmentar els espais per a vianants i millorar la seva 
gestió. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Millora de les condicions d’accessibilitat i la qualitat de la xarxa de vianants. 
•  Canvi modal en els desplaçaments per aquest eix.  
 

Prioritat Calendari 

Planificació Urbanística  
Oficina Gran Via Ripoll  
Mobilitat 
 

Agents 
implicats 

Cost estimat de les actuacions a 
l'entorn del Tanatori: 470.000 
Pressupost del projecte de la Ronda 
Orient, segons redacció del projecte. 
 

Cost 

•  Nombre de camins o m.l. de vies i camins on s’ha actuat. 
•  Instruments de planejament derivat desenvolupats. 
 

•  Desenvolupament dels planejaments derivats necessaris per executar la connexió per la cornisa. 
•  Treballar amb el Taulí per fer possible el recorregut per a vianants entre el complex hospitalari i la cornisa. 
•  Elaborar el projecte de millora de la Ronda Orient i executar les obres. 
•  Analitzar i proposar actuacions als encreuaments del camí de vora amb la C-1413 i la BV-2432 per tal que el seu creuament sigui 
segur i confortable pels vianants. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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V 14  Millorar la connexió de la trama urbana amb la xarxa de camins del Rodal. 

Per tal de facilitar i promoure l’accés a peu al Rodal cal garantir que la xarxa de vianants de la ciutat té continuació i bona connexió 
amb els camins del Rodal.  
Es disposa de dos documents d’anàlisi i proposta de la xarxa de camins i d’espai obert i la seva continuïtat amb la trama urbana: el 
"Pla Director d’Espais Oberts" i l' "Estudi Previ del Pla de Camins" 
L’Ajuntament ja ha executat o treballa en projectes puntuals de millora de la connexió de la trama urbana amb la xarxa de camins 
del Rodal. Concretament: 
•  Revisió i renovació de les plaques de senyalització turística del Rodal i del Riu Ripoll, executada l'any 2021 d’acord amb el “Projecte 
de senyalització turística itineraris de Sabadell” redactat per la Diputació de Barcelona.  
•  Execució del “Projecte d’urbanització del camí de sant Oleguer entre Avinguda d’Egara i camí de Can Quadras” que permetrà 
millorar de les condicions de seguretat i confort d’aquest camí des del Tanatori i Barri de Nostra Llar cap al Parc Fluvial del Riu Ripoll. 
• PMU de la Roureda, actualment en tràmit: preveurà una millora del camí d’accés al Rodal per sobre de la C-58C a través del carrer 
Rialp. 
• PE-127 de “desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions en el Portal Sud”: preveu un possible traçat d’un carril bici i 
camins que connectin el Passeig de Sant Pau de Riu-Sec, el Polígon industrial de Gràcia i el de Sant Quirze, i la Via Verda cap a 
Bellaterra; actualment s’està estudiant quin és el traçat més adient per realitzar aquestes connexions. 
• Accés al connector natural Via Verda Sant Llorenç-Collersola: s'estudiarà l'estat actual dels camins del Parc Agrari que arriben fins 
la Via Verda Sant Llorenç-Collserola, i es proposarà les millores necessàries per garantir la connectitivtat entre la trama urbana i la 
Via Verda a través del Parc Agrari, promovent així l'accés a aquest corredor natural.  
A part d'aquests àmbits ja detectats, es localitzarà també altres connexions de la trama urbana amb la xarxa de camins que calgui 
adequar i millorar per garantir uns itineraris continus i segurs. 
Posteriorment, caldrà elaborar els projectes i obres per a dur a terme les actuacions necessàries.  

2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, 
destinant als vianants una superfície més gran d'espai 
públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat). 
> Augmentar els espais per a vianants i millorar la seva 
gestió. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir uns recorreguts continus i segurs per a la mobilitat activa i sostenible que connectin la trama urbana amb l’entorn natural 
de la ciutat i municipis veïns a través dels espais periurbans.  

Prioritat Calendari 

Planificació Urbanística  
Transició Energètica  
Planif. i proj. de ciutat  
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

Proj. d’Urb. del camí de st. Oleguer 
entre Av. d’Egara i camí de Can 
Quadras: 100.000 €  
Altres actuacions: segons projectes a 
redactar 

Cost 

•  Nombre de camins on s’ha actuat. 
•  Nombre de metres lineals d’itineraris on s’ha actuat. 
•  Projectes executats. 
 

• Execució dels projectes o actuacions concretes que s’està treballant. 
• Determinació dels punts on cal actuar per garantir una connexió segura entre trama urbana i xarxa de camins. 
•  Execució de les actuacions necessàries. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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B 15  Desenvolupar progressivament el pla director de la bicicleta establint una 
xarxa de carrils i itineraris en bicicleta coherent, connexa i còmode, que 
permeti arribar a tots els districtes de Sabadell. 

El Pla Director de la Bicicleta 2019-2025 es centra en constituir una bona xarxa ciclable i ampliar l’existent per tal de fomentar el seu 
ús entre la ciutadania.  La bicicleta és un mode de transport que és totalment eficient en temps de viatge en els desplaçaments 
diaris, fomenta la interconnectivitat, no emet contaminants nocius per la salut, pot competir amb el vehicle privat i és un mode de 
transport actiu beneficiós per la salut.  
El Pla proposa com ha de ser la xarxa de la ciutat i ho divideix en vàries actuacions destacant la configuració d’una xarxa primària i 
secundària.  
Aquesta xarxa proposada ha de ser compatible amb la resta de modes de transport que cohabiten a la ciutat, i ha de permetre 
circular ordenadament sense interferències amb la resta de modes de transport. 
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Incrementar la mobilitat i seguretat en bicicleta i 
VMP. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Desenvolupar el Pla Director de la Bicicleta amb l’objectiu de connectar la xarxa existent i arribant a tots els districtes de la ciutat 
de forma coherent i ordenada per tal de promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat de forma segura.  
• Definir una xarxa ciclable bàsica que canalitzi els principals fluxos de mobilitat en bicicleta i que connecti tots els districtes.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Urbanisme 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

7.000.000 € Cost 

• Longitud total d’itineraris ciclables urbans distingint per tipologies.  
• Ratio km carril bici / habitant. 
• % de xarxa incrementada. 
 

• Desenvolupar el Pla de la Bicicleta continuant connectant en una primera fase els eixos de la xarxa primària contemplats. 

MITJANA 
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B 16  Executar els carrils bici de connexió amb Terrassa, Sant Quirze i Matadepera. 

Durant els anys 2021 i 2022 es preveu l’execució dels carril bici de connexió intermunicipal de Sabadell amb els municipis de Sant 
Quirze, Terrassa i Matadepera.  
Aquesta necessitat de connexió queda també recollida al Pla de Mobilitat Específic del Vallès com a implantació de xarxa de bicicleta 
prioritària.  
- La connexió amb Sant Quirze es realitzarà per la Plaça Mil·lenari i per Sant Quirze a través del Passeig Colomer per connectar amb 
l’estació de Sant Quirze. Tindrà un recorregut aproximat de 1,3 km. Amb aquesta acció es complementarà la xarxa d’entrada a la 
ciutat amb els carrils ja existents de Rambla Ibèrica – Ronda ponent.  
- La connexió amb Terrassa des de la Ronda Jean Monet, amb una plataforma d’ús de bicicletes i vianants paral·lela a la N-150. El 
projecte preveu l’execució de l’itinerari per la vorera sud de la carretera de Terrassa N-150, entre la ronda de Jean Monet i la ronda 
de l’Oest, i per la vorera nord, entre la ronda de l’Oest i el límit del terme municipal amb Terrassa, per l’accés a les instal·lacions de 
l’IES Castellarnau i dels Mossos d’Esquadra.  
- La connexió amb Matadepera, on el projecte l’ampliació de l’actual via paral·lela a la BV-1248 connectant el barri de Can Deu de 
Sabadell, Sant Julià d’Altura, Can Salas i Matadepera. El vial de vianants i ciclistes es construirà al marge dret de la carretera i es 
construirà una rotonda en la intersecció entre la C-1415 i la BV-1248. 
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Incrementar la mobilitat i seguretat en bicicleta i 
VMP. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Fomentar la connexió amb bicicleta i a peu amb els municipis adjacents 
• Millorar la seguretat en aquests desplaçaments  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Planificació i Projectes de Ciutat 
Obres Públiques 
Generalitat 
Diputació de Barcelona  

Agents 
implicats 

P.adj. C.B. St. Quirze: 465.291,14 € 
P.lic. C.B. Terrassa: 874.024,32 € 
P. adjud. trams de Sabadell i 
Terrassa a Matadepera: 
1.552.430,00 € 

Cost 

• Fet/no fet 
• % de xarxa incrementada. 

• Execució de les obres 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 
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B 17  Impulsar la definició, adequació i senyalització dels itineraris interurbans que 
connecten la ciutat amb Badia del Vallès-UAB, Barberà del Vallès, Santa 
Perpètua, Polinyà i Castellar del Vallès. 

Per tal promoure la mobilitat activa (a peu i en bici) entre Sabadell i els municipis veïns, és necessari  adequar els itineraris 
interurbans perquè siguin segurs i confortables. 
Així doncs, caldrà detectar els recorreguts més adients i les millores que cal executar-hi per oferir una xarxa coherent, segura i 
entenedora als usuaris.  
Actualment ja s’està treballant en millorar alguns d’aquests itineraris: 
Existeixen estudis previs per executar els itineraris ciclistes que uniran la UAB amb Sabadell, Badia del Vallès i Cerdanyola, essent un 
dels primers d’execució el carril bici en sentit Badia, un primer pas per unir les ciutats mencionades i fomentar l’ús d’aquest mode de 
transport en els itineraris interurbans de manera segura. 
S’ha aprovat el Pla Especial PE-127 de desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions en el Portal Sud que preveu un 
possible traçat d’un carril bici i camins que connectin el Passeig de Sant Pau de Riu Sec, els Polígons industrials de Gràcia de Sabadell 
i de Sant Quirze, així com la Via Verda cap a Bellaterra, i actualment s’està estudiant quin és el traçat més adient per realitzar 
aquestes connexions. 
Es preveu que en el període de vigència del PMUS s’acabi de definir i s’executi aquesta connexió. 
D’altra banda, la Generalitat ha licitat la redacció del projecte de millora de la B-140 entre Can Roqueta i Santa Perpètua, per la 
incorporació, entre d’altres actuacions, d’un carril bici segregat. D’aquesta manera, els desplaçaments entre aquests dos punts es 
podrà fer de manera sostenible i segura. 
S’estudiarà la connexió de Can Roqueta i el barri de la Creu de Barberà amb un carril bici segregat, com a tram de connexió entre el 
projecte esmentat i la xarxa viària local, per garantir la connectivitat segura entre Can Roqueta i la trama urbana a l’est del riu. 
 
Pel què fa a la senyalització, es proposa seguir les recomanacions del Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya (PTOP), 
que es regeixen per garantir la visibilitat, la llegibilitat, la continuïtat i la uniformitat.  

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Incrementar la mobilitat i seguretat en bicicleta i 
VMP. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Incrementar i millorar les condicions dels itineraris interurbans amb bicicleta per tal que siguin competitius amb el vehicle privat.   
• Crear una xarxa connexa d’itineraris en bici que connectin municipis adjacents  
• Garantir la connectivitat en bicicleta, sense friccions amb la resta de modes de transport  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Obres Públiques 
Altres municipis implicats 
Generalitat 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis 
Pressupost d’obra en funció dels 
projectes específics a desenvolupar 
 

Cost 

• Nombre de recorreguts interurbans executats adequats. 
• Pressupost executat 
• Km. de recorreguts interurbans executats o adequats. 
 

• Treballar amb els ajuntaments dels municipis veïns per millorar les connexions interurbanes en bicicleta. 
• Treballar amb altres administracions titulars de vies interurbanes on sigui necessari actuar 
• Consensuar entre els administracions la senyalització necessària per senyalar la ruta.  
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B 18  Millorar els accessos del Parc Fluvial del Ripoll i senyalitzar adequadament els 
itineraris. 

El parc fluvial és un espai de gran afluència per al lleure i l’esport, i també s'hi ubiquen algunes activitats industrials. Alhora és espai 
de pas que connecta la ciutat amb els barris de Poblenou, Raval d’Amàlia i Torre Romeu, el Polígon de Can Roqueta i el cementiri, i 
també és la connexió amb el Rodal en aquesta zona del terme municipal. 
Actualment moltes dels accessos al Riu Ripoll es troben en un estat deteriorat, no són accessibles, tenen pendents massa 
pronunciats, o hi manquen elements d’enllumenat, etc. 
Per tal d’oferir uns recorreguts segurs i confortables als usuaris de bicicleta i VMP, i per tant promoure un canvi modal del trànsit 
privat motoritzat cop a aquest modes, es millorarà alguns dels accessos del Parc Fluvial i es senyalitzarà adequadament els seus 
itineraris. 
L’any 2021 s’ha revisat i renovat les plaques de senyalització turística del Rodal i del Riu Ripoll, d’acord al "Projecte de senyalització 
turística itineraris de Sabadell" redactat per la Diputació de Barcelona.  
Per altra banda, l’Ajuntament està elaborant l’Estudi de “Millora Integral de l’Accessibilitat i la Infraestructura Verda de l’àmbit del 
Riu Ripoll de Sabadell”, que ha d’analitzar, entre d’altres, els camins d’accés al riu i els seus usos i intensitats, i detectar les 
mancances de cadascun dels camins i proposar les millores necessàries. Es farà una proposta d’incorporació de carril bici segregat en 
aquelles vies d’accés al riu que ho permetin. 
Durant el termini de vigència del PMUS es cercarà finançament supramunicipal per l’execució del projecte. 
 
També es proposa estudiar mitjançant carrils bici segregats les connexions que uneixin carrils bici existents o en projecció per tal de 
garantir una xarxa continua i coherent: 
•  Tram de la B-140 entre la trama urbana i la rotonda del c. Ca n’Alzina (Can Roqueta)  
•  Tram de la BV2432 entre la Gran Via i el Barri de Torre Romeu 
•  Tram de la c-1413a entre la Gran Via i el Raval d’Amàlia 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Incrementar la mobilitat i seguretat en bicicleta i 
VMP. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Millorar les condicions de seguretat i confort dels camins d’accés al Ripoll pels usuaris de bicicletes i VMP 
•  Facilitar el canvi modal cap a bicicletes i VMP als usuaris de vehicle privat motoritzat oferint unes connexions i camins més segurs, 
més ben senyalitzats i més confortables.  
 

Prioritat Calendari 

Planificació Urbanística 
Transició Energètica 
Planifificació i proj. de ciutat 
 

Agents 
implicats 

Press. estimat accessos al Ripoll: 
1.000.000 € 
Altres actuacions: en funció dels 
proj. específics a desenvolupar 
 

Cost 

•  Nombre de vies i camins o m.l. de vies i camins on s’ha actuat 
•  Increment de l’ús dels camins d’accés al riu en bicicleta o VMP 
 

•  Elaboració de l’estudi “Millora Integral de l’Accessibilitat i la Infraestructura Verda de l’àmbit del Riu Ripoll de Sabadell”, que 
incorporarà propostes de millores en aquest àmbit 
•  Redacció de projectes d’obra de millora dels camins o vies 
•  Execució de les obres 
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B 19  Adherir-se a la "Red de Ciudades por la Bicicleta" i implementar el Bici-
registre únic de la RCB. 

La Red de Ciudades por la Bicicleta és una associació creada el 2009 que uneix ciutats i territoris espanyols amb l’objectiu de fer més 
segura la circulació pels ciclistes a les zones urbanes. Actualment, té més de 140 socis que representen gairebé 1.000 municipis de 
tot l’estat.   
 
La Red de Ciudades por la Bicicleta ofereix als seus associats la possibilitat de treballar en xarxa amb altres municipis, 
l’assessorament de consultes tècniques dels municipis,  l’organització de jornades tècniques i formació pels tècnics municipals, i 
l’accés al Bici-Registro. 
L’adhesió a aquesta associació, doncs, permetrà a l’Ajuntament disposar de formació, assessorament i treball en equip per conèixer i 
aplicar bones pràctiques en la implantació de sistemes de mobilitat sostenible, i també poder utilitzar el Bici-Registro.   
 
El Bici-Registro és un sistema de registre de bicicletes propietat de la RCB, que compta amb la participació dels ajuntaments, les 
seves policies locals, DGT i gestors administratius. 
Permet als usuaris registrar la bicicleta, perquè, en cas de robatori, es pugui identificat la bicicleta amb el seu propietari, i així facilitar 
la localització del propietari i la recuperació de la bicicleta. 
 
Es pot registrar la bicicleta amb dues modalitats: gratuïta i amb kit de marcatge. En el segon cas, es proporciona un kit d’adhesius 
vinils per a la bicicleta, que incorporen un núm. i un codi QR identificatius. Per una banda, aquesta identificació física facilita les 
tasques de la policia local en cas de robatori, i per altra banda, actua com un element dissuasiu de robatoris.  
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Potenciar la bicicleta i la bicicleta elèctrica. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Obtenir coneixement addicional necessari per aplicar bones pràctiques en la implantació de la bicicleta a la ciutat a través de 
l’assessorament, compartir experiències, treball en xarxa,etc 
• Facilitar el registre i identificació de les bicicletes de la ciutat 
• Facilitar la recuperació de bicicletes robades. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat, Policia Local, Red de 
Ciudades por la Bicicleta, DGT.  

Agents 
implicats 

14.000 € Cost 

• Fet/ no fet  
• Nº de bicicletes registrades al municipi.  
• Nº de bicicletes desaparegudes vs. recuperades.  
 

• Acord de Ple de sol·licitud d’adhesió a la Red de Ciudades por la Bicicleta 
• Presentació de sol·licitud d’adhesió a la RCB 
• Implantació del Bici-Registro 
• Campanya de presentació i divulgació del Bici-Registro 
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B 20  Promocionar i fer campanyes de foment i sensibilització sobre l'ús de bicicleta 
i la bicicleta elèctrica i els seus beneficis en la salut i el medi ambient. 

Una de les principals voluntats del PMUS és potenciar els desplaçaments en bicicleta ja que aporta grans beneficis, tant en la salut 
com al medi ambient.  
Per tal de fomentar la utilització de la bicicleta, cal fer una tasca d’informació i conscienciació als usuaris i potencials usuaris de la 
mateixa. 
Per tal de promocionar aquest tipus de desplaçament es proposa que l’Ajuntament organitzi i col·labori anualment en actes de 
promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual i realitzar, anualment, una campanya de sensibilització sobre 
aquest mitjà de transport. 
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Potenciar la bicicleta i la bicicleta elèctrica. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Augmentar el nombre de viatges i usuaris de bicicleta 
• Millorar la convivència de la bicicleta i altres modes de transport 
• Millorar el correcte ús de la bicicleta. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Local 
Educació 
Salut 
Centres educatius 

Agents 
implicats 

10.000 € / any Cost 

• Nombre de campanyes realitzades 
• Nombre de participants de les activitats. 
 

• Fer campanyes de comunicació sobre la xarxa de vies ciclables de Sabadell i sobre les normes de circulació en bicicleta i dels altres 
vehicles en relació amb la bicicleta. 
• Incorporar la xarxa de vies ciclables i la opció de desplaçament en bicicleta a la informació de mobilitat del web municipal 
• Fer activitats de promoció de la bicicleta com el dia internacional de la Bicicleta. 
• Donar suport a les iniciatives particulars que promouen l’ús de la bicicleta. 
• Implantar l’activitat de Bici-Escola dins el programa de Ciutat-Escola 
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B 21  Estudiar la viabilitat d' implantar un sistema públic de lloguer de bicicletes de 
tracció mecànica o elèctriques i VMP. 

Per tal de promoure i facilitar l’ús de la bicicleta i VMP s’estudiarà la viabilitat d’implantar un servei públic de bicicletes i/o VMP. 
Aquest sistema pot ser gestionat directament per l’Ajuntament, empresa pública, o a través d’empreses privades mitjançant 
concessió.  
El servei s’engloba dins del concepte de Mobilitat com a Servei, on l’usuari pot utilitzar els vehicles per moure’s per la ciutat. 
Caldrà valorar les següents variables: 
- Sistema amb aparcaments fixes (parades amb ancoratges) o free floating (sense necessitat d’infraestructura i amb estacionament 
més flexible) 
- Tipus de vehicles (bicicleta, bicicleta elèctrica, VMP) 
- Tipus d’accés al servei (app, targeta, ..) 
- Tipus de gestió (directa, indirecta) 
- Viabilitat econòmica 
- Fons de finançament 
- Demanda potencial del servei 
- Servei local o supralocal amb municipis veïns o connectats 
 
L’any 2022 es durà a terme una prova pilot de sharing de bicicletes i patinets amb un sistema de free-floating a través d’un conveni 
amb la UPC arrel un estudi de sensorització ambiental, que permetrà conèixer l’acceptació i funcionament d’aquest tipus de servei. 
Així doncs, per tal de decidir quina és la millor opció per la ciutat de Sabadell, es proposa estudiar la viabilitat de la seva implantació 
tenint en compte tots els tipus i els costos que suposaran la seva posada en marxa.  

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Potenciar la bicicleta i la bicicleta elèctrica. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Potenciar la mobilitat en aquest mode.  
• Afavorir la intermodalitat amb les diferents xarxes de transport.  
• Millorar la qualitat de vida dels residents a la ciutat i disminuir la contaminació ambiental.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat Agents 
implicats 

Estudi 15.000 € 
Implantació del sistema i gestió i 
manteniment: segons modalitat de 
servei a concretar 
 

Cost 

• Fet/ no fet 

• Contractació d’equip redactor de l’estudi  
• Redacció de l’estudi de viabilitat. 
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B 22  Implantar un sistema d'aparcaments públics segurs per a bicicletes. 

Per tal de promoure l’ús de la bicicleta, és necessari disposar d’una xarxa ciclable però també de disposar d’aparcaments 
especialment en aquelles ubicades als centres generadors de mobilitat com equipaments o parades de transport públic. 
L’any 2018 la Junta de Govern va aprovar el projecte d’Establiment del servei públic d’aparcaments segurs per a bicicletes a Sabadell, 
que proposava mesures per millorar l’aparcament per a bicicletes a la ciutat.  
A més a més s’ha redactat el projecte de subministrament i servei de 5 estacions tipus Bicibox i una gàbia d’estacionament segur per 
a bicicletes a les estacions de tren de la ciutat, i properament es farà la licitació d’aquest projecte per a la seva implantació. 
Per una altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està instal·lant estructures tancades per l’aparcament de bicicletes al 
costat de les seves estacions de ferrocarril (Bicitancats) 
Ambdós serveis preveuen oferir aparcar bicicletes privades amb seguretat dins d’espais reservats, els 365 dies i en tots els horaris.  
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Desenvolupar el Pla d'Aparcaments de bicicletes de 
Sabadell. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Facilitar i potenciar l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidiana.  
• Facilitar la intermodalitat bicicleta-transport públic ferroviari. 
• Millorar la seguretat de l’aparcament de bicicletes a les estacions de tren. 
 

Prioritat Calendari 

Servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat 
Mobilitat 
FGC 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis 
Implantació i manteniment: 300.000 
€ 
 

Cost 

• Indicador de satisfacció mitjançant enquesta telefònica.  
• Nombre d’usuaris adherits al sistema. 
• Nombre d’estacions i places d’aparcament implantades.   
 

• Determinar la conveniència d’impulsar un model propi o 
col·laborar amb els que estan en desenvolupament per FGC. 
• Disposar d’aparcaments segurs per bicicletes a les estacions:  
o Gàbia a l’estació Sabadell Centre i estació d’autobusos (ADIF) 20 
o Estació a Sabadell Nord (ADIF/FGC) 12 
o Estació a Can Feu- Gràcia (FGC) bici tancat  FGC 
o Estació a Sabadell Sud (ADIF) 12 

o Estació a Creu Alta (FGC) i sector activitat econòmica eix Macià 
12 
o Estació a Parc del nord (FGC) 12 
• Realitzar campanyes de promoció a la ciutadania de la 
implantació del sistema.  
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B 23  Incrementar el nombre d'aparcaments per a bicicletes. 

L’any 2018 es va portar a terme l’Estudi d’aparcament de bicicletes a Sabadell amb l’objectiu de conèixer el nombre d’aparcaments 
existents al municipi i la seva situació.  
Sabadell disposa de 308 aparcaments a la via pública amb un total de 2.814 places, amb el model d’U invertida universal que permet 
l’ancoratge de la bicicleta per 3 punts.  
Les zones detectades amb una major densitat d’aparcament es localitzen al voltant de la Plaça Major, estació Sabadell centre, Creu 
Alta, Parc Taulí, Can Feu- Gràcia. També es detecten aparcaments a les entrades dels principals parcs de la ciutat.  
Als entorns dels centres escolars, s'ha substituït 30 places aparcaments de bicicletes davant de 3 centres escolars, s'ha instal·lat de 
nou 74 places en 8 centres escolars, i s'ha reubicat 215 places d'aparcaments a l'interior de 23 centres.  
Es seguirà incrementant progressivament la cobertura i nombre d’aparcaments de bicicleta a la ciutat, prioritzant les ubicacions 
properes a equipaments, centres de treball i estacions de transport públic i eixos comercials, i tenint en compte allò previst al Pla 
Director de la Bicicleta. 
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Desenvolupar el Pla d'Aparcaments de bicicletes de 
Sabadell. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Incrementar el nombre d’aparcaments per bicicletes per fomentar els desplaçaments en aquest mode. 
• Estendre la xarxa d’aparcaments per a bicicletes per tal de millorar la cobertura a la ciutat.    
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Servei de Planificació i Projectes 
de Ciutat 
 

Agents 
implicats 

10.000 €/ any Cost 

• Nombre d’aparcaments de bicicleta. 
• Nombre de places d’aparcament. 
• % de nous aparcaments respecte els implantats.  
 

• Contractar el subministrament i col·locació dels aparcaments de bicicleta. 
• Detectar les ubicacions on sigui més prioritària la col·locació dels aparcaments. 
• Executar les actuacions al llarg del període de vigència del PMUS. 
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B 24  Modificar les Normes Urbanístiques, i/o Ordenança Municipal de Regulació 
de l'Edificació, per a establir l'obligatorietat de previsió d'aparcament de 
bicicletes en edificis d'obra nova i gran rehabilitació. 

La regulació actual de les Normes Urbanístiques i l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació no estipula l’obligatorietat de 
reservar places d’estacionament per a bicicletes en els edificis d’obra nova o gran rehabilitació. Tan sols es regula la possibilitat de 
substituir un màxim d’un 10% de places de turismes per places de bicicletes, a raó de 10 bicicletes per turisme. 
Per tant, tot i possibilitar la instal·lació d’aparcaments de bicicleta, no estableix l’obligatorietat de fer aquesta actuació sempre que 
es construeixi un nou edifici o es rehabiliti.  
Per tal de garantir que es generi places d’aparcament de bicicletes en aquests casos, es proposa la modificació de les Normes 
Urbanístiques i de l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació per tal d’incloure l’obligatorietat d’aparcament de bicicletes. 
Es definirà també en aquesta modificació quins requeriments tècnics han de tenir els aparcaments i els seus accessos. 
Pel què fa al dimensionament de la reserva obligatòria, es pot tenir en compte allò que estableix el Decret de Mobilitat 344/2006 
sobre les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl. 
 

3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport 
habitual i regular la utilització dels VMP mantenint i 
millorant les infraestructures. 
> Desenvolupar el Pla d'Aparcaments de bicicletes de 
Sabadell. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Garantir espai d’estacionament segur i confortable per a bicicletes a l’interior de les edificacions. 
• Incrementar l’oferta d’estacionament segur de bicicletes. 
• Facilitar l’ús de la bicicleta. 
 

Prioritat Calendari 

Planejament Urbanístic 
Mobilitat 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Fet/ no fet  
• Places de bicicleta/habitatge generades arrel de l’actualització normativa. 
 

• Redactar la proposta de modificació la normativa esmentada. 
• Tramitar i aprovar aquestes modificacions 
• Fer sessions de comunicació a col·legis tècnics, i altres entitats implicades, sobre aquesta  modificació. 
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TP 
25  

Elaborar l'estudi integral de la xarxa de transport públic urbà de Sabadell. 

La diagnosi participativa del PMUS exposa la necessitat de millora de freqüències i cobertures en alguns sectors, i la necessitat 
d'estudiar la xarxa per connectar-la millor amb altres xarxes de mobilitat i ressituar-la dins la trama urbana.  
És necessari doncs realitzar un estudi integral de la xarxa de transport públic urbà, que analitzi la xarxa actual i proposi possibles 
modificacions o replantejaments de la xarxa per tal d’aconseguir: 
•  Facilitar la intermodalitat amb les xarxes d’altres transports públics (tren, interurbà), les xarxes de mobilitat activa, i aparcaments 
perifèrics dissuasius  
•  Una fàcil comprensió i lectura per part de l’usuari 
•  Disposar d’una freqüència de pas competitiva 
•  Circular per vies no congestionades o carrils bus 
• Incorporar línies de distribució interior de barris amb vehicles adaptats a les característiques d’aquests carrers. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Incrementar la mobilitat en transport públic.  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Identificar línies de millora de la xarxa de transport públic.  
•  Estudiar les possibilitats d’unificació de les xarxes de feiners, dissabtes i festius. 
•  Proposar la implantació de la nova xarxa resultant.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació 
Relacions Ciutadanes 
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

100.000 € Cost 

•  Fet/no fet 

• Encarregar la realització d’un estudi a una empresa especialitzada, que analitzi la xarxa actual i proposi diferents opcions de xarxes 
que puguin suposar optimitzar i millorar el servei de la ciutat.  
• Analitzar la viabilitat de les possibles xarxes resultants o modificacions de l’actual. 
• Exposar les conclusions a la Taula de Mobilitat 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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Reordenar la nomenclatura i la codificació de les línies de bus urbà actuals per 
millorar la comprensió i afavorir la captació de més usuaris. 

Sabadell disposa d’una xarxa de transport públic urbà formada per 17 línies que funcionen de dilluns a dissabte i 6 línies que circulen 
els diumenges i els festius.  
El recorregut de les línies és diferent els dissabtes i els festius respecta a la xarxa de laborables. Aquesta configuració pot portar a 
problemes de comprensió per part d’usuaris que no utilitzen les línies de forma habitual. 
D’altra banda, la codificació de les línies actuals no segueix un ordre i pot portar a confusió. 
Es modificarà la nomenclatura i codificació de les línies de bus per fer-la més comprensible 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Incrementar la mobilitat en transport públic.  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Millorar la comprensió de la xarxa de TPU per part dels usuaris 
• Captar més usuaris del transport públic, en especial els que provinguin del vehicle privat motoritzat 
•  Configurar el transport públic urbà com una alternativa al vehicle privat motoritzat 
•  Disminuir en conseqüència la intensitat de trànsit, i contaminació ambiental 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació 
Relacions Ciutadanes 
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

50.000 € Cost 

•  Fet/no fet 
•  Dades d’usuaris/viatges en transport públic 
•  Valoració de la comprensió de la xarxa a partir de l’enquesta anual de qualitat del servei 
 

•  Reordenar la nomenclatura i la codificació de les línies per millorar la comprensió tenint en compte especialment aquelles línies 
que funcionen de forma coordinada 
•  Estudiar la unificació de la xarxa de dissabtes i festius 
•  Fer campanya informativa sobre els canvis de nomenclatura i de seguiment de comprensió de la xarxa 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Instar a l'ATM a la modificació de les corones tarifàries del Sistema Tarifari 
Integrat ATM Barcelona, en paral·lel a la implantació de la T- Mobilitat. 

El sistema tarifari integrat està format per 296 municipis i es divideix en sis corones i diferents sectors tarifaris. 
Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per a desplaçar-se d’un punt a un altre i s’ha d’adquirir d’acord amb el 
nombre de zones per on transiti el viatger, que paga fins a un màxim de sis zones. 
L’any 2019 el sistema tarifari integrat va augmentar la primera zona integrant 36 municipis (18 de la primera corona i 18 de la segona 
corona), dels quals Sabadell ha quedat exclòs tot i formar part de la zona 2C, en la qual es troben Badia del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès o Barberà de Vallès. 
Per altra banda es manté la penalització a la mobilitat en transport col·lectiu entre Sabadell i diversos municipis limítrofs o propers 
(com ara Terrassa, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Matadepera i Palau Solità i Plegamans) en 
quant a la pertinença a zones tarifàries diferents que, o bé obliga a la utilització de títols superiors a 1 Zona, o bé impedeix el 
transbordament entre línies de transport. 
Es proposa que els viatges entre Sabadell i la seva àrea d’influència (municipis limítrofs o propers) es puguin realitzar a tots els 
efectes com si estiguessin dins de la mateixa zona tarifària (utilització de títols d’1 zona i possibilitat de transbordament entre línies 
de transport). 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Incrementar la mobilitat en transport públic.  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Fomentar l’ús del transport públic 
• Reduir el cost d’utilització per a zones amb relació d’influència.  
• Afavorir la interconnexió i intercanvi de diferents modes de transport 
 

Prioritat Calendari 

Ajuntament de Sabadell 
Generalitat 
ATM 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Formular la sol·licitud: fet/no fet 

• Instar a la Generalitat de Catalunya, la modificació de les corones tarifaries actuals de l’ATM per no penalitzar els desplaçaments en 
transport públic dels municipis fora de la primera corona. 
• Instar la Generalitat de Catalunya per tal de convertir a 1 zona tots els desplaçaments entre els municipis limítrofes o propers a 
l’àrea d’influència de Sabadell, permetent l’intercanvi entre diverses línies amb el mateix títol de transport. 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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Adaptar els títols propis de transport públic al sistema sense contacte. 

L’any 2017 es van realitzar aproximadament 13.037.186 viatges anuals amb bus urbà tenint en compte residents i visitants. La 
mitjana diària en dia laborable és d’aproximadament 49.000 usuaris. Els mesos de l’any que registren un menor nombre d’usuaris 
són els mesos estivals; també es registra menys usuaris durant els cap de setmana.  
Les dades de l’Enquesta de Mobilitat Habitual en dia feiner a Sabadell (2020) mostren que l’ 11,7% dels desplaçaments interns es 
realitzen en transport públic i el 24,1% d’aquests són de connexió.  
L’enquesta de satisfacció de la TUS del 2017 mostra que el 16,92% dels títols utilitzats són de tarificació social. 
La T-Mobilitat implicarà un canvi del sistema de validació de magnètic a sense contacte. A més a més, el sistema magnètic propi de 
l’Ajuntament de Sabadell està entrant en obsolescència tecnologia, pel que és necessària l’evolució al sistema sense contacte 
compatible amb el de la T-Mobilitat.  
L’objectiu d’aquesta proposta és impulsar la implantació d’un sistema de targetes de transport municipal sense contacte que 
permeti la validació dels títols propis de transport de Sabadell  
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Incrementar la mobilitat en transport públic.  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir la utilització dels títols propis en el sistema de validació sense contacte de la T-Mobilitat 
•  Fomentar l’ús del transport públic 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació 
Relacions Ciutadanes 
Empresa de transport públic urbà 
AMTU i ATM 

Agents 
implicats 

120.000 €/any bitlletatge 
140.000 €/any cost associat al 
sistema T-Mobilitat per validació de 
títols propis 
 

Cost 

•  Adaptació dels títols al sistema sense contacte ATM: fet/no fet 

• Estudiar conjuntament amb l’AMTU el desenvolupament d’un sistema de títols propis sense contacte per als municipis amb servei 
de transport públic propi. 
• Analitzar la xarxa de punts de venda de títols de transport i la seva adaptació al sistema sense contacte. 
• Realitzar una campanya informativa dels nous títols de transport. 
• Implantar l’ecosistema de títols de transport públic municipal sense contacte. 
• Estudiar la possibilitat d’ampliar la funcionalitat de la targeta de transport a una targeta ciutadana que permeti incorporar més 
servei vinculats o no a la mobilitat.  

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 
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Coordinar la implantació dels projectes BRTCAT que desenvolupen la GENCAT 
i l'ATM a Sabadell amb l'objectiu de garantir itineraris ben integrats dins de la 
trama urbana.  

El BRCAT és un projecte per a la implantació d'infraestructura amb l'objectiu de crear corredors d’autobús de trànsit ràpid que es va 
començar a implantar el 2016. Té com a objectiu combinar els carrils d’autobusos específics amb vehicles especials i serveis 
diferenciats per acostar-se al rendiment i la qualitat d’un tren lleuger de superfície o un sistema de metro, amb la flexibilitat, el cost i 
la simplicitat d’un sistema d’autobusos. 
El projecte BRCAT pretén millorar el servei d’autobusos fent-lo més competitiu amb la resta de modes de transport i prioritzant-lo a 
través de carrils bus tenint en compte els municipis implicats i que aquests es puguin coordinar amb la Generalitat i l’ATM.  
Fins a l’actualitat, s’han licitat estudis dels corredors de BRCAT entre Terrassa, Sabadell i Granollers i de Castellar del Vallès a 
Sabadell, Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 
Aquests estudis tracten l'ampliació de la B-124 a Castellar del Vallès amb Sabadell per l’aplicació d’un carril ràpid de bus per millorar 
la freqüència amb el bus C1, entre d’altres. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la xarxa de bus: parades, cobertura, 
connectivitat i velocitat. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millora de la competitivitat dels desplaçaments interurbans amb autobús a partir de la infraestructura BRCAT en relació amb el 
vehicle privat motoritzat 
• Augment del canvi modal en els desplaçaments interurbans en els itineraris BRCAT (de vehicle privat motoritzat a TP interurbà) 
• Disminució del trànsit i millora de la qualitat ambiental en aquests itineraris. 
• Captació de més usuaris del transport públic, en especial els que provinguin del vehicle privat motoritzat  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Transició Energètica 
Empresa de transport urbà 
Generalitat de Catalunya 
ATM 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Núm de reunions 
•  Coordinació BRCAT - TPU: fet/no fet 
•  Estudis espais d'intercanvi: fet/no fet 
 

• Participar activament en les reunions amb la Generalitat i l’ATM per a la coordinació de la implantació dels diferents BRCAT a la 
ciutat.  
• Coordinar les línies BRCAT amb la xarxa de TPU (parades d’intercanvi i coordinació d’horaris) 
• Planificar possibles espais d’intercanvi Park&Ride (cotxes, motos, bicis i patinets) per facilitar la intermodalitat. 
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Millorar l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional a les parades i 
autobusos de transport públic urbà. 

Cal prendre les mesures necessàries per a dotar el servei de transport de les condicions suficients per a garantir l’accessibilitat sense 
discriminació per raó de qualsevol tipus de diversitat funcional. 
L’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic per l’actualització del Pla d’Accessibilitat de 
Sabadell en el marc del Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016- 2019, dins del 
Programa Accessibilitat i Mobilitat. 
L’actualització del Pla d’Accessibilitat, finalitzat el primer trimestre de 2022, es centra en l’espai públic i transports tenint en compte 
la Llei 13/2014 d’accessibilitat i l'Ordre TMA/851/2021, i pel què fa al transport públic urbà, s’analitza les condicions d’accessibilitat 
en l’itinerari d’accés a les parades, la informació a l’usuari a la mateixa parada, i l’embarcament als autobusos. Posteriorment es fa 
una proposta de millora d’aquestes condicions, amb un pla d’etapes i un pressupost estimat de les actuacions. 
En base a aquest pla d’etapes es proposa definir un calendari d’execució de les obres necessàries. 
 
Per altra banda, caldrà elaborar un estudi d’implantació de l’accessibilitat als vehicles del transport públic urbà, que ha de fixar les 
condicions per a dur a terme d’una manera progressiva la substitució o adaptació necessària dels vehicles. S’ha de fixar també 
terminis màxims per adaptar o substituir les unitats del parc mòbil i per a adequar les infraestructures i els serveis. 
Per a totes aquestes actuacions caldrà tenir en compte la normativa aplicable en aquest àmbit: la Llei 13/2014 d’Accessibilitat, l’ 
Ordre TMA/851/2021, i el Reial Decret 1544/2007 de Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per  a l’accés i la 
utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la xarxa de bus: parades, cobertura, 
connectivitat i velocitat. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir l’accessibilitat al transport públic urbà als usuaris amb qualsevol tipus de diversitat funcional. 
•  Augment de l’ús del transport públic urbà per part dels usuaris amb diversitat funcional. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Empresa de transport urbà de 
Sabadell 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

Pressupost total: 357.145,63€ 
Etapa 1 (prioritat alta): 91.200,11€ 
Etapa 2 (pr. mitja): 134.836,75€ 
Etapa 3 (pr. baixa): 131.108,77€ 

Cost 

• Fet / no fet 
• Percentatge de parades adaptades 
• Percentatge de vehicles adaptats 
• Nombre d’adaptació realitzades 

• Concretar el calendari d’implementació del Pla d’Accessibilitat 
• Realitzar les actuacions necessàries previstes al Pla d’Accessibilitat pel què fa a l’accés a les parades i les mateixes parades. 
• Realitzar les actuacions necessàries previstes al Pla d’Accessibilitat pel què fa a la informació a l’usuari a les parades. 
• Proposar actuacions de millora i/o renovació en el parc de vehicles del servei de transport públic urbà  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Estudiar un servei de transport públic urbà nocturn que complementi la xarxa 
de bus interurbana en alguns sectors de la ciutat. 

Actualment el servei de transport públic nocturn a la ciutat consta de 3 línies de transport públic interurbà, les línies N61, N64 i N65, 
que donen cobertura a una part de la ciutat, però no a tota. Per aquest motiu, es proposa oferir un servei de transport públic que 
complementi i es coordini amb el servei existent, arribant a la part de la ciutat on no arriben aquestes tres línies. 
Tenint en compte que la demanda en aquesta franja horària és baixa, caldrà trobar el punt d’equilibri entre la demanda i l’oferta del 
servei, per aconseguir l’eficiència i sostenibilitat de la prestació. 
En l’actualitat trobem diverses solucions per oferir aquest servei, com per exemple incorporar línies nocturnes de bus urbà, 
col·laboracions amb el servei de taxi, implantar el flexitransport o transport a demanda, o establir diversos tipus de servei en funció 
dels dies (com ara més específic o reforçat en caps de setmana o dies especials amb més oci nocturn). S'haurà de valorar quina és la 
més òptima, i determinar-ne la viabilitat d’implantació. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la xarxa de bus: parades, cobertura, 
connectivitat i velocitat. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Captar més usuaris del transport públic, en especial els que provinguin del vehicle privat motoritzat 
• Configurar el transport públic nocturn com una alternativa al vehicle privat motoritzat 
• Augmentar la seguretat en els desplaçaments nocturns. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació 
Relacions Ciutadanes 
Empresa de transport públic urbà 
Associació taxis 

Agents 
implicats 

recursos propis i de l’empres de 
transport públic urbà 

Cost 

• Fet/no fet 

• Estudiar possibles solucions de servei i valorar-les tant a nivell tècnic com econòmic. 
• Exposar les conclusions a la Taula de Mobilitat i participació ciutadana. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Estudiar alternatives en transport públic per accedir al tanatori i per millorar 
la cobertura als polígons industrials de la llera del riu Ripoll. 

La cobertura amb transport públic de l’entorn del tanatori és a través de les línies L5, L55 i L80 amb parades als carrers Balmes i Sol i 
Padrís, que es troben a distàncies a peu inferiors a 500 m. 
Als polígons industrials de la llera del riu Ripoll existeixen diverses línies urbanes o interurbanes, amb diversitat de serveis, 
freqüències i distàncies a les parades més properes. 
Tenint en compte que la demanda en aquests entorns és baixa, i que en general no és factible desviar les línies principals per les 
dificultats de circulació en alguns punts i molt especialment per la penalització que suposaria en temps de recorregut per la resta 
d’usuaris, caldrà trobar el punt d’equilibri entre la demanda i l’oferta del servei, per aconseguir l’eficiència i sostenibilitat de la 
prestació. 
S’haurà de valorar en cadascun d’aquests dos entorns, quina és la solució més òptima, d’entre diferents opcions: incorporar nous 
serveis de bus urbà o interurbà, col·laborar amb el servei de taxi, implantar el flexitransport o transport a demanda, etc.  
Un cop feta aquesta valoració, es durà a terme una prova pilot d’implantació del servei.  
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la xarxa de bus: parades, cobertura, 
connectivitat i velocitat. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Captar més usuaris del transport públic, en especial els que provinguin del vehicle privat motoritzat. 
• Configurar el transport públic com una alternativa al vehicle privat motoritzat 
• Augmentar la cobertura del transport públic. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació i  Relacions Ciutada-
nes 
Empresa de transport públic urbà 
Associació taxis 

Agents 
implicats 

A determinar en funció dels estudis 
a realitzar. 

Cost 

• Fet/no fet 

• Estudiar possibles solucions i valorar-les tant a nivell tècnic com econòmic. 
• Exposar les conclusions a la Taula de Mobilitat i participació ciutadana. 
• Dur a terme proves pilot del servei. 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Millorar la velocitat comercial mitjançant sistemes de prioritat de l'autobús. 

Sabadell disposa d’una xarxa de carrils bus de 2,9 km, molt reduïda donades les poques opcions dels carrers de la trama urbana per 
implantar-los, fet que suposa que els carrils bus no disposin de continuïtat.  
A partir de les dades proporcionades per l’empresa de transport públic urbà, en dia laborable la mitjana comercial és de 13,15 km/h. 
Per tal de fer més competitiu el transport públic per sobre del transport privat s’ha de millorar el temps destinat a les parades, així 
com la velocitat comercial, mitjançant carrils d’ús exclusiu per a transport públic i priorització semafòrica, entre d’altres. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la cobertura de la xarxa ferroviària 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Millorar la velocitat comercial del transport públic urbà 
• Captar més usuaris del transport públic, en especial els que provinguin del vehicle privat motoritzat 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Empresa de transport urbà de 
Sabadell. 
 

Agents 
implicats 

Estudi: 50.000 € 
Actuacions derivades: 300.000 € 
 

Cost 

•  Velocitat comercial del transport públic urbà (per línia, per trams i de mitjana) 

• Estudiar l’optimització de la xarxa establint quines interseccions requereixen una priorització semafòrica de manera prioritària per 
millorar el temps de desplaçament, i a quins eixos viaris és necessària la priorització del t.p. mitjançant carrils bus.   
• Treballar solucions de pagament a través de targeta de crèdit, APP o altres sistemes, per reduir el temps de pagament a l’interior 
del bus, i poder habilitar l’accés per totes les portes . 
• Implantar les solucions de millora de velocitat comercial resultants. 
• Desenvolupar l’actuació TP42 d’implantació del SAE, coordinant-ho amb les instal·lacions semafòriques de la ciutat.  

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Estudiar la viabilitat de connectar l'estació de Renfe sud amb la Gran Via, el 
polígon sud- oest i Sant Pau de Riu-sec mitjançant una passera sobre les vies 
per millorar l'accessibilitat al transport públic. 

Actualment l’Estació Renfe Sud té accés des de l’est, des del barri d’Espronceda, però l’accés des de l’oest es troba impedit per dues 
barreres d’infraestructures: les pròpies vies del tren i la Gran Via. 
Això suposa una manca de connexió del polígon industrial de Gràcia, l’Aeroport i Sant Pau de Riu Sec amb aquesta estació, i per tant, 
desincentiva aquest mode de transport pels destinataris d’aquests àmbits. 
Al Pla General d’Ordenació aquest àmbit està delimitat com a Sector Pla de Millora Urbana SPMU-40, pendent de desenvolupar, i 
s’hi determina que la nova ordenació inclourà tot l’espai lliure de l’entorn (Estació Sud, pl. D’Enric Morera i la seva confrontant, c/ de 
Frederic Rahola i enllaç del Pg. Comerç amb la Gran Via), i haurà de donar solució als accessos del Sector Sud de la ciutat, haurà de 
cobrir la xarxa ferroviària, localitzar una àrea terciària i de serveis lligada a l’estació, i ampliar l’oferta d’aparcament amb funcions 
intermodals. 
L’Ajuntament està elaborant els treballs previs per desenvolupar i modificar aquest planejament. 
En previsió de que aquest desenvolupament no es faci immediatament, s’està estudiant la possibilitat d’avançar la construcció d’una 
passera per bicis i vianants entre el passeig Comerç i el polígon sud-oest, superant la barrera que suposa la platja de vies de Renfe 
sud, i incorporar un pas a nivell semaforitzat a la Gran Via a aquesta alçada. 
A més a més, l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic d’Aparcaments d’Intercanvi (Park and Ride) preveu un aparcament 
d’intercanvi en aquesta estació. 
Finalment el desenvolupament del projecte del Portal Sud, contemplarà una via ciclista i de vianants de connexió amb Sant Pau de 
Riu-sec pel que la passera de connexió amb l’estació facilitarà la continuïtat d’itinerari amb la ciutat i enllaç amb el transport 
ferroviari d’aquest sector. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la cobertura de la xarxa ferroviària 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Millorar l’accessibilitat des del polígon industrial de Gràcia, l’Aeroport i Sant Pau de Riu Sec a l’estació de Renfe Sud.  

Prioritat Calendari 

Planificació Urbanística  
Oficina Gran Via Ripoll  
Mobilitat 
Renfe/Adif 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis 
Estudi i projecte bàsic: 50.000 € 
 

Cost 

• Fet/no fet 

•  Desenvolupament del SPMU-40 
• Estudi de la construcció de la passera 
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Instar a la Generalitat i l’Estat a construir l'estació de Rodalies de Can Llong 
programada al PDI i al Pla de Mobilitat del Vallès, i sol·licitar incloure al 
planejament les estacions de Parc Taulí  i Rambla. 

El Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015 del Ministeri de Foment ja contemplava realitzar una 
actuació a la zona nord de Sabadell per millorar la seva cobertura amb ferrocarril.  
El Pla Específic de Mobilitat del Vallès i el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 preveuen avaluar i analitzar la viabilitat de les 
actuacions per realitzar el projecte de la nova estació de Rodalies de Can Llong a Sabadell per millorar la cobertura territorial a la 
zona nord.  
La ubicació prevista per aquesta estació és al barri de Can Llong, a l’entorn de la Pl. Lisboa, i es trobaria entre les estacions de 
Sabadell Nord i de Terrassa Est de la R4 
Es sol·licitarà al Ministeri la construcció de l’estació de Can Llong, d’acord amb la previsió del PRC, i es farà el seguiment de l’execució 
d’aquesta previsió.  
D’altra banda, es considera adient insistir en la petició d’incloure al planejament les estacions del Parc Taulí (la qual completaria la 
xarxa de rodalies amb un centre de gran atracció i generació de viatges com és l’Hospital Taulí de referencia supracomarcal) i la 
Rambla per complementar la R4.  
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la cobertura de la xarxa ferroviària 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Realització de l’estudi de viabilitat de l’estació de Can Llong per part del Ministeri  
•  Impulsar la inclusió en el planejament de les estacions del Parc Taulí i Rambla 
 

Prioritat Calendari 

Ajuntament de Sabadell 
Rodalies 
ADIF  
Generalitat 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Fet/no fet 

• Instar al Ministeri a executar l’estació de Can Llong.  
• Sol·licitar a la Generalitat i/o Rodalies realitzar un estudi actualitzat de les noves estacions de la Rambla i del Parc Taulí.   
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 

                             Pla de mobilitat urbana sostenible de Sabadell. Memòria 



TP 
36  

Instar a la Generalitat a estudiar la viabilitat del desenvolupament de la 
reserva ferroviària existent entre Sant Pau de Riu-sec, l'aeroport i la línia de 
rodalies de Renfe, per donar servei a la zona sud de la ciutat.  

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010) va incloure a les seves propostes ampliar la xarxa d’FGC entre Barcelona i el Vallès 
Occidental a través del túnel d’Horta per incrementar la cobertura territorial. La connexió a través d’un nou túnel ferroviari sota 
Collserola unirà la part est de Barcelona (El Poblenou) amb Cerdanyola, la UAB, Sant Quirze, Sabadell i Terrassa. 
El PTMB preveu la continuïtat d’aquest túnel fins a la estació de la UAB de la S2. Es proposa sol·licitar a la Generalitat l’estudi de la 
continuïtat del túnel d’Horta per la reserva ferroviària de Sant Pau de Riu-sec fins a l’estació de Renfe Sud com a alternativa a la 
configuració prevista a la del PTMB, de manera que es donaria cobertura a la zona de Sant Pau, al sud de la ciutat, i a Badia i Barberà. 
Es considera que cal reclamar, igualment, la planificació de l’execució del túnel d’Horta pel traçat previst al PMTB fins a Cerdanyola, 
reivindicant aquest traçat enfront de les alternatives que dupliquin el pas actual per Sant Cugat, amb menys valor estratègic per la 
millora de les comunicacions en l’eix Terrassa-Sabadell-Cerdanyola-Barcelona. 
 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la cobertura de la xarxa ferroviària 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millora de la comunicació ferroviària dels barris del sud, Sant Pau de Riu-sec i l’aeroport. 
• Desenvolupament del túnel d’Horta.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Planejament Urbanístic 
Generalitat de Catalunya 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Fet/no fet 

• Sol·licitar a la Generalitat l’estudi sobre la viabilitat de la reserva situada entre Sant Pau de Riu-sec, l’aeroport i la línia de rodalies 
Renfe. 
• Sol·licitar el desenvolupament del túnel d’Horta per millorar les connexions amb els municipis del Vallès.  
• Realitzar un seguiment dins del marc del PMUS per avaluar la progressió de les peticions fetes.  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Renovar el Sistema d'Ajuda a l'Explotació d'informació en temps real i ampliar 
el nombre de pantalles d'informació a les parades. 

El SAE és un sistema de gestió de l’explotació basat en el coneixement de les incidències i el desenvolupament del servei de les línies 
a temps real, que permet monitoritzar i recopilar informació sobre el servei.  
La informació que es recopila s’utilitza per millorar la regulació i la planificació del servei de transport, mantenint informats als 
usuaris de transport a través de les aplicacions i de panells a les parades.  
El sistema vol millorar la planificació dels horaris i servei a partir d’oferir:   
• Regularitat de pas per la parada de bus 
• Informació als passatgers del temps estimat d’arribada dels busos 
• Informació als passatgers sobre l’ocupació dels busos.  
• Informació als passatgers sobre les incidències de les línies 
• Informació al conductor de rutes alternatives en cas d’incidència o grau de retràs.  
• Extracció d’informes d’ocupació, expedicions i parades.  
Per millorar el servei a l’usuari i la gestió d’informació es renovarà el SAE i s’ampliaran el nombre de pantalles d’informació de les 
parades, que actualment és de 85, ampliant el nombre de pantalles  en 50 més, fins a 135 pantalles totals. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la informació a l'usuari i al conductor. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millora de la informació a l’usuari 
• Millora del funcionament de les línies 
• Millora de la informació al conductor 
 

Prioritat Calendari 

Servei de Mobilitat 
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

2.268.750 € Cost 

•  Renovació SAE: fet/no fet 
•  Nombre pantalles noves implantades.  
•  % de pantalles actuals vs pantalles noves implantades.  
•  Valoració de satisfacció usuaris dels sistemes d’informació segons l’enquesta de qualitat.  

•  Renovació del Sistema SAE  
•  Ampliació del nombre de pantalles d’informació  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Redactar i aprovar el Reglament del Transport públic. 

El Reglament del Transport Públic articularà la prestació municipal de transport públic, col·lectiu i urbà de viatgers en l’àmbit 
territorial del terme municipal de Sabadell. 
Serà aplicable a l’empresa o empreses operadores que prestin aquest servei de transport públic i a les persones que l’utilitzin. 
L’àmbit territorial del servei abastarà els límits administratius del municipi de Sabadell, en els termes establerts per la legislació de 
transport aplicable. 
El reglament establirà: 
• L’organitzar i explotació del servei de transport col·lectiu públic i urbà de viatgers de Sabadell. 
• Els drets i obligacions de les persones usuàries  
• Les obligacions de l’empresa operadora. 
• Les garanties d’accessibilitat del sistema de transport públic. 
• La regulació de la forma i el tipus de títols de transport. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la informació a l'usuari i al conductor. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Disposar d’una normativa actualitzada d’aplicació al transport públic aplicable a totes les empreses que prestin servei de transport 
públic i als seus usuaris 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Jurídics  
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Fet/no fet 

• Crear un grup de treball per elaborar el Reglament. 
• Redactar els títols i articulat base que continguin els fonaments 
establerts. 
• Desenvolupar el continguts dels articles 
• Acordar el contingut del reglament en el grup de treball  
• Revisar el contingut des del punt de vista jurídic. 
• Aprovar provisionalment el reglament 

• Fer la informació pública 
• Aprovar definitivament el reglament.  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Actualitzar i ampliar la funcionalitat dels sistemes d'informació a l'usuari 
mitjançant WEB i dispositius mòbils. 

Amb els avenços tecnològics cada vegada és més important la informació que disposa l’usuari per utilitzar qualsevol mode de 
transport i a temps real.  
Per això es proposa renovar el sistema d’informació a l’usuari de manera que sigui més comprensible i àgil. A través de l’APP i del 
web l’usuari ha de d’obtenir la informació precisa i a temps real dels horaris, freqüències, incidències, etc. 
També es millorarà la informació estàtica sobre el servei de transport públic, que permeti a l’usuari conèixer la xarxa i planificar amb 
aquest mode de transport els seus desplaçaments. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la informació a l'usuari i al conductor. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millora continua dels sistemes d’informació a l’usuari 
• Increment de la fiabilitat dels sistemes d’informació a l’usuari. 
• Increment del nombre d’usuaris de les plataformes d’informació  
• Millora del nivell de satisfacció. 
 

Prioritat Calendari 

Servei de Mobilitat 
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

60.500 € Cost 

• Fet/no fet 
• Dades d’usuaris /viatges en transport públic urbà 
• Nombre usuaris APP 
• Nombre d’usos web i APP 

• Desenvolupar l’actuació TP42 Renovació del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) per informar els usuaris del temps real de pas dels 
busos, parada més pròxima... 
• Actualitzar els sistemes  web i APP d’informació als usuaris. 
• Realitzar campanyes informatives i de comunicació, informant del funcionament de l’aplicació i de les connexions que disposa per 
arribar a destinació.  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Continuar amb la renovació de la flota d'autobusos urbans per vehicles 
elèctrics o híbrids. 

Per tal d’assolir els criteris ambientals pel que fa a emissions, marcats al PMUS, es fa  necessària la renovació progressiva de la flota 
actual d’autobusos de la ciutat, substituint els actuals vehicles per d’altres elèctrics o híbrids.  
Durant els últims anys l’empresa de transport públic ha fet la renovació de la flota d’una part dels vehicles. Actualment s’està 
tramitant la compra de 13 autobusos (7 híbrids i 6 elèctrics) i es preveu una renovació continua de 8 autobusos (4 híbrids i 4 
elèctrics) cada 2 anys (veure taula annexa). 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Reduir l'impacte ambiental 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Renovació continua de la flota d’autobusos del servei de transport públic urbà. 
• Reduir les emissions de contaminants fòssils, millorant la qualitat de l’aire i la qualitat acústica del municipi, per augmentar la salut 
dels residents i dels visitants.  
• Potenciar els vehicles nets i les noves tecnologies en la flota de transport públic.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Econòmics 
Empresa de transport públic urbà 
 

Agents 
implicats 

15.034.250 € Cost 

• % de vehicles híbrids respecte total de flota. 
• % de vehicles elèctrics respecte total de flota. 
• Seguiment indicadors emissions de flota. 
 

• Adjudicar la compra 13 autobusos (7 híbrids i 6 elèctrics)  
• Realitzar un estudi de tecnologies aplicables per determinar la renovació de flota segons el servei urbà de Sabadell  
• Realitzar la compra de 8 autobusos (4 elèctrics i 4 híbrids) cada 2 anys. 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Facilitar la transformació de la flota de taxi en vehicles elèctrics. 

En sintonia amb la proposta de renovar la flota d’autobusos és important disposar d’una flota de taxis que sigui menys contaminant 
substituint progressivament els vehicles actuals per híbrids o elèctrics. 
Per facilitar la transformació de la flota de taxis, es proposa que l’Ajuntament doni a conèixer les diferents iniciatives per promoure 
aquest canvi: 
• Ajudes de l’Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el Programa Movele.  
• Subvencions de la Generalitat destinades a la compra de vehicles nous elèctrics de baixes emissions per a servei de taxi o a ús 
comercial que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (integrades pels quaranta municipis previstos en 
l'annex 2 del Decret 226/2006, de 23 de maig.) 
• Ajudes per a l’impuls de la mobilitat sostenible, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 
• Bonificació en l'IVTM per als vehicles amb biocombustible, elèctrics i bimodals. 
• Situació de punts de recàrrega elèctrica a la ciutat.  
• Altres 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la regulació del taxi  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Augmentar la substitució de taxis més contaminants per vehicles més nets ( híbrids/ elèctrics) per promoure la reducció del 
impacte ambiental a través de facilitar l’obtenció d’informació i els beneficis per promoure el canvi.  

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Generalitat de Catalunya 
Associació taxis 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis 
100.000 €  
 

Cost 

•  % i nombre de taxis híbrids. 
•  % i nombre de taxis elèctrics . 
•  Campanya per fomentar la substitució de vehicles més contaminants.   
 

•  Donar recolzament tècnic des de l’Ajuntament per fomentar el canvi de flota de taxis.  
•  Instal·lar 3 punts de recàrrega elèctrica a parades de taxi  
•  Conèixer el nombre de taxis que volen adherir- se al canvi.  
•  Campanya per fomentar la substitució de vehicles més contaminants.   
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Actualitzar l'Ordenança reguladora dels serveis de taxi. 

L’objecte de la proposta es la redacció d’una nova Ordenança reguladora dels serveis de taxi (urbà). 
Serà aplicable a les persones titulars i prestadores del servei i a les persones que l’utilitzin. 
L’àmbit territorial del servei abastarà els límits administratius i llicències del taxi del municipi de Sabadell, en els termes establerts 
per la legislació de transport aplicable. 
Es plantegen els següents fonaments: 
• Establir les garanties d’accessibilitat del servei del taxi 
• Establir els drets i obligacions de les persones usuàries  
• Establir les obligacions dels operadors (persones titulars de les llicències i conductores) 
• Regular la forma i el tipus de tarifes, i aparells de tarifació i control. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la regulació del taxi  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Tenir una normativa actualitzada d’aplicació al servei del taxi 
•  Determinar quins drets i deures tenen els usuaris i els operadors 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Jurídics 
Associació taxis 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Calendari de realització: Fet/no fet 

• Crear un grup de treball per elaborar l’Ordenança 
• Redactar uns títols i un articulat base que continguin els 
fonaments establerts. 
• Desenvolupar el continguts dels articles 
• Acordar el contingut del reglament del grup de treball  
• Revisar des del punt de vista jurídic. 
• Aprovar provisionalment l’Ordenança 

• Fer la informació pública 
• Aprovar definitivament l’Ordenança. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 
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Estudiar la implantació d'un servei de transport a demanda mitjançant taxis 
en zones sense cobertura de servei de transport públic urbà. 

El municipi de Sabadell ofereix una bona cobertura de transport públic, però hi ha algunes zones de la ciutat on el nombre de passos 
diaris i la freqüència és deficitària, en especial en determinades franges horàries o dies concrets.  
Per aquest motiu, es proposa estudiar la implementació d’un servei de transport públic a demanda mitjançant taxi, coordinat amb el 
servei d’autobusos, per cobrir les necessitats de les zones i franges horàries on la freqüència del transport públic urbà és més baixa.  
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la regulació del taxi  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar el servei de transport en zones i franges horàries on aquest tingui menys freqüència de pas. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Jurídics 
Empresa de transport públic urbà, 
TUS. 
Associació taxis 

Agents 
implicats 

40.000 € Cost 

• Fet/no fet 

•  Estudiar la implantació del servei a demanda a les zones amb més dèficit i la seva viabilitat econòmica.  
•  Analitzar el sistema de gestió de la demanda necessari per aquest tipus de servei ( telèfon, web, app...) 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Fomentar l'ampliació de l'àrea de prestació conjunta del servei de taxi de 
Sabadell. 

Actualment l’àrea territorial de coordinació intermunicipal de taxis de Sabadell és compartida amb Sant Quirze del Vallès per la seva 
proximitat i interacció en els desplaçaments (comercials, socials i econòmiques). Això suposa, de cara a l’usuari, la mateixa tarifa 
urbana.   
Per proximitat amb altres municipis del Vallès, l’Ajuntament de Sabadell vol explorar la possibilitat d’ampliar l’àrea territorial de 
coordinació a alguns municipis que formen part de l’àrea conjunta del Vallès Oriental i Occidental. 
Aquesta àrea conjunta està formada pels següents municipis: L’Ametlla del Vallès,  La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, 
Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa 
Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, 
Tagament, Sant Llorenç Savall, Llinars del Vallès, Figaró-Montmany i Cardedeu. 
Els municipis que per proximitat es considera que es podrien incloure serien, com a mínim: Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa 
Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Castellar del Vallès. 
 

4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de 
qualitat i competitiu respecte al vehicle privat. 
> Millorar la regulació del taxi  

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Unificar l’àrea de prestació per millorar les connexions amb els municipis limítrofs i oferir una tarifa conjunta.  

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Associació taxis 
Generalitat de Catalunya 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Fet/no fet 

•  Consultar el sector del taxi de Sabadell 
•  Fer reunions prèvies amb els diferents ajuntaments implicats per coordinar d’adhesió. 
•  Unificar les tarifes en una de conjunta.  
•  Elaborar els criteris de cooperació interadministrativa.  
•  Regular el conveni i incloure en les ordenances de taxi.  
•  Ampliar el servei de prestació.  
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 

                             Pla de mobilitat urbana sostenible de Sabadell. Memòria 



VM 
45  

Aprovar la Xarxa Bàsica Viària de circulació que determinarà la jerarquia, 
especialització i funció de les vies. 

Aquesta xarxa bàsica ha de concentrar el 60-80% de la mobilitat en vehicle privat motoritzat de la ciutat, i per tant, és on caldrà 
concentrar els esforços de gestió de la mobilitat sobre l’espai viari d’aquesta xarxa, i optimitzar-ne el funcionament.  
L'aprovació de la Xarxa Bàsica Viària permetrà tenir una eina de cara a poder implementar mesures que aconsegueixin un augment 
significatiu de la velocitat de recorregut en aquesta xarxa bàsica, i la consolidació d’uns instruments de gestió que ens permetin 
actuar amb agilitat i eficiència. 
A continuació es descriu les eines de gestió que, aplicades correctament, permetran que les actuacions del trànsit siguin eficaces: 
• Els projectes d'obres que afectin a la capacitat de les vies inclosoes a la xarxa bàsica hauran d’anar acompanyats del corresponent 
estudi de mobilitat i requeriran l’informe favorable del servei de Mobilitat. 
• Els treballs que exigeixen ocupació de la calçada en aquesta xarxa es realitzaran prioritàriament de nit, en cap de setmana o en 
períodes i horaris de baixa intensitat de trànsit. 
• Es prioritzarà els treballs de manteniment de pintura en aquesta xarxa, i segons la I.M.D de la via, i si disposen de doble sentit de 
circulació o vies amb múltiples carrils per sentit. 
• A la xarxa bàsica tindrà prioritat la funció de la circulació i es prioritzarà el transport públic de superfície sobre el vehicle privat. 
• Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran en reserves designades fora de la calçada o bé carril multi ús (en el seu cas). 
Es garantirà també el respecte a les limitacions horàries, tipus de vehicle... a efectes de no afectar la circulació. 
• La xarxa bàsica tindrà prioritat en l’aplicació de la tecnologia, com per exemple en la xarxa de detectors per conèixer l’estat del 
trànsit a cada instant, i instal·lació de càmeres mòbils de visió de l'estat del trànsit. 
• Es realitzarà una revisió dels plans semafòrics en funció de la jerarquia de la xarxa bàsica i s’establirà comunicació entre els 
sistemes de detecció del trànsit i la xarxa de semàfors de la ciutat per tal de millorar la fluïdesa 
• S’establirà indicadors sobre la situació d’obres i l’estat del trànsit a la xarxa bàsica per tal de permetre localitzar els punts dèbils de 
la xarxa, informar als ciutadans i planificar-ne les mesures correctores. 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Optimitzar el funcionament de la xarxa viària prioritzant l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat, tenint en compte 
les actuacions com la ZBE per transformar la jerarquia viària. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat  Agents 
implicats 

Recursos Propis Cost 

• FET/ NO FET 

• Acord per una nova Xarxa Bàsica Viària 
• Aprovació de la nova Xarxa Bàsica Viària 
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Optimitzar la funcionalitat de la xarxa viària (simplificació de sentits, reducció 
de carrils, modificació de la secció, implantació de mesures de reducció de la 
velocitat). 

Per tal de millorar la seguretat del trànsit i especialment dels vianants, es contemplarà l’optimització de la xarxa viària amb l’objectiu 
de pacificar-la i integrar-la al nou model de mobilitat sostenible. Així, es treballarà en la simplificació dels sentit de circulació de 
carrers que implicaran un estudi del conjunt de la xarxa.  
Igualment, la reducció de la secció de circulació, especialment gràcies a la reducció dels carrils i la modificació de la secció amb 
l’objectiu d’assolir una reducció de velocitat, ha de permetre una major seguretat en la mobilitat dels vianants i dels vehicles, 
especialment a les interseccions. 
De la mateixa forma, es considera adient la incorporació als carrers de la ciutat d’elements de reducció de velocitat, com ara passos 
elevats, ressalts d’esquena d’ase, coixins berlinesos, trencament de la linealitat en la trajectòria dels carrers, ordenant 
estacionament altern o incorporant altres elements a la via pública.  
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Pacificar el trànsit. 
• Millorar la seguretat dels vianants i vehicles. 
• Facilitar la incorporació de modes de mobilitat activa en carrers destinats tradicionalment al vehicle privat. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia 
Obres Públiques 
 

Agents 
implicats 

100.000 €/any Cost 

• Nombre de carrers on s’ha actuat. 

• Estudiar la xarxa viària i l’accidentalitat per identificar possibles punts d’actuació. 
• Redactar els projectes per a la modificació de la funcionalitat de les vies públiques considerades. 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 

                             Pla de mobilitat urbana sostenible de Sabadell. Memòria 



VM 
47  

Impulsar la Ciutat 30 i transformar les vies per adequar-les als nous límits de 
velocitat. 

A partir de la modificació del Reglament General de Circulació aprovada pel Govern,  l’11 de maig del 2021, s’estableix el nou límit de 
velocitat de màx. 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació (descomptant carrils d’ús específic com carril bus, etc), 20 
km/h en plataforma única de calçada i vorera i 50 km/ h en vies de 2 o més carrils per sentit de circulació. Aquestes modificacions 
suposen una millora en les condicions de seguretat viària, una reducció de l’accidentalitat i la gravetat de les lesions, i a més a més 
beneficia als modes de transport més sostenibles i millora la qualitat ambiental (acústica i atmosfèrica). 
 
La implantació de la Ciutat 30 pretén adaptar els carrers i els hàbits dels conductors a aquesta nova normativa per tal que sigui 
efectiva. 
Es proposa impulsar les actuacions necessàries perquè la ciutat 30 sigui una realitat. Els tres gran àmbits de treball són: 
• Control, a través dels agents de trànsit dels cossos de policia competents.  
• Pedagogia i comunicació, per explicar i fer comprendre la nova norma i la seva necessitat de compliment (campanyes de 
sensibilització, radars informatius, ..) 
• Infraestructura, a través d’anar introduint nous elements en la configuració física dels carrers que afavoreixin el concepte de carrer 
a 30 km/h. (reducció d’ample de carrils, redefinició del traçat dels carrils, trencament de la linialitat...). 
Es proposa, a més a més, progressivament limitar la velocitat a 30 km/h en vies de 2 o més carrils, allà o on s’hagi detectat 
problemàtiques relacionades amb la seguretat viària. 
Com a criteri de priorització per aquesta limitació, es tindrà en compte la xarxa bàsica de vianants definida en aquest Pla. 
Per altra banda, les actuals zones 30 hauran quedat englobades en una limitació a 30 km/h genèrica a la trama urbana. Es proposa 
estudiar si aquestes zones 30, de caràcter residencial, i on en principi el vianant té un grau més de prioritat, han d’evolucionar cap a 
zones amb prioritat pel vianants, i proposar actuacions per fer-ho efectiu.  
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar la seguretat viària 
• Reduir l’accidentalitat  
• Pacificar la ciutat  
• Millorar la qualitat ambiental  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Obres Públiques 
Policia 
Comunicació 
 

Agents 
implicats 

Estudis i campanyes de comunicació: 
15.000 €/any  
Actuacions derivades: 600.000 €  
 

Cost 

• Nombre de sancions anuals per excés de velocitat. 
• Nombre de vies no incloses a la regulació vigent que passen a velocitat 30. 
• Nombre de carrers regulats en zona 30 passats a prioritat vianant. 
 

• Revisar i actualitzar la senyalització vertical i horitzontal. 
• Reforçar la senyalització de limitació de velocitat en vies d’accés o per millora de la seguretat viària. 
• Analitzar la xarxa de carrers, començant per la bàsica de vianants, per adaptar-la a la limitació de velocitat 30. 
• Estudiar la possible evolució de les actuals zones 30 cap a carrers de prioritat pel vianant. 
• Fer campanyes a la ciutadania del foment de circulació i regulació de la ciutat 30. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Sol·licitar a les administracions que tenen competències sobre les vies 
interurbanes (N-150, crta. de Prats de Lluçanès, la crta. de Molins de Rei…) la 
seva transformació en vies urbanes i el traspàs de les seves competències. 

La trama urbana de Sabadell té diverses vies interurbanes de titularitat supramunicipal (Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona), entre les que destaquen :  
- N-150 Crta. Terrassa/Barcelona: travessa la trama urbana i connecta Terrassa i Barcelona, a través de Sabadell, Barberà del V., 
Cerdanyola del V, Ripollet i Montcada i Reixac. 
- B-124 Crta. Prats del Lluçanès: és el tram final de la via que porta fins a Castellar del V., St. Llorenç Savall i Monistrol de Calders.  
- C-1413a Crta. Molins de Rei-c. St. Cugat-c. d’en Font-c. Escola Industrial-c. Les Valls-C. Salut-Crta. de Caldes: travessa la trama 
urbana, i connecta el Papiol, Rubí, Sabadell, Sentmenat i Caldes de Montbui, B140 Crta. de Mollet. Comunica Mollet del V. amb 
Sabadell, i acaba a l’encreuament amb la N-150 
 
 
 
Aquestes vies estan poc integrades a la trama urbana, i les actuacions que l’Ajuntament hi pugui impulsar per tal de fer-ho depenen 
de l’autorització de les administracions que en tenen la titularitat.  
Per tal de poder treballar amb autonomia i més àgilment en la integració d’aquestes vies a la trama urbana, es sol·licitarà la 
transformació i el traspàs a les administracions titulars. 
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Aconseguir la transformació de les vies de titularitat no municipal per a la seva integració a la trama com a vies urbanes. 

Prioritat Calendari 

Ajuntament de Sabadell (Àrea de 
Cohesió Territorial) 
Generalitat 
Diputació de Barcelona 
 

Agents 
implicats 

En funció dels projectes específics a 
desenvolupar. 

Cost 

• Fet/no fet 

• Sol·licitar l’estudi de transformació de les vies interurbanes de la ciutat. 
• Sol·licitar l’execució o finançament de la transformació de les vies. 
• Formalitzar el traspàs de la titularitat un cop transformades a les necessitats de la ciutat.  
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Concretar el disseny de les infraestructures necessàries per la ciutat: connexió 
de la Ronda Nord i la B-140 amb la C-58.  

Per tal d'optimitzar el funcionament de la xarxa bàsica viària proposada, es treballa en la definició de les infraestructures necessàries 
per canalitzar la mobilitat en vehicle privat, públic i de mercaderies. Aquestes infraestructures, alhora, han de permetre pacificar 
altres espais de la ciutat i transformar la mobilitat interna. 
Pel què fa a grans infraestructures, en l’escenari temporal del pla, es contemplen les següents actuacions: 
• Ronda Nord (tancament de la Ronda Oest pel nord) 
Actualment uns 30.000 vehicles/dia creuen la ciutat per enllaçar amb la B124 cap a Castellar del V. Aquesta connexió entre la B124 i 
la C-58c permetria redirigir el trànsit i evitar els seu pas per dins la ciutat, i facilitaria alhora la pacificació de la Gran Via i la ciutat. Es 
proposa definir un esquema i projecte de ronda nord, d'un carril per sentit, preservant els espais de més valor mediambientals (bosc 
de Can Deu i torrent de Colobrers), i concretar la seva execució en el termini de vigència del PMUS. 
• Connexió BV-1414, C-58, Riu Sec amb la B140: aquesta connexió, a mig termini, esdevé de caràcter estratègic per la seva funció de 
canalitzar els moviments entre la C58 i l’est de la ciutat (polígons industrials de la llera est del Riu Ripoll). La configuració d’un nou 
vial entre Sabadell i Barberà  es concep com un vial d’un carril per sentit, carril bici i voreres amples, i en cap cas es determina la 
necessitat d’un vial de ronda o segregador. 
Cal dir que, una mica al sud de la connexió que segueix la traça de la interpolar, en els termes de Barberà i Badia, existeix una altra 
possibilitat de connexió entre la continuïtat del carrer del Pla del Fonollar i una Àrea Residencial Estratègica delimitada a Barberà. 
Aquesta connexió també podria completar l’esquema viari, i millorar els recorreguts d’entrada i sortida a Barberà sense passar per 
Sabadell. 
• Millores a la B-140 Crta. de Mollet: es preveuen, a curt termini, operacions de millora de la seva secció per implementar un carril 
bici de connexió amb Sabadell. A més a més, es preveu la creació d’una nova rotonda que uneixi la crta. amb el camí de Can 
Quadres, de manera que es millorin les connexions d’entrada al municipi evitant recorreguts innecessaris pel mig de la trama 
urbana. 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Dimensionar una xarxa viaria de contorn a la ciutat que permeti la pacificació del centre de la ciutat i la transformació de 
desplaçaments interns cap a modes sostenibles. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Urbanisme 
Generalitat de Catalunya 
MITMA 
Ajuntaments de Barberà del Va-

Agents 
implicats 

Previsió Ronda Nord : 32.000.000 € 
aprox. 
En funció dels projectes específics a 
desenvolupar 
 

Cost 

• Fet/no fet 

• Impuls a les noves infraestructures proposades durant els primers 6 anys de PMUS. 
• Acord amb la resta d’administracions per aquelles infraestructures que no són funcionals per la trama urbana del PMUS o que 
estan dins del planejament urbà. L’acord haurà de determinar la forma i fons de la necessitat, encaix i disseny. 
 

ALTA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Incrementar la integració de la gestió semafòrica en el centre de control de 
trànsit. Implementar el Pla d'aforaments anual i desenvolupar un sistema de 
modelització del trànsit de la ciutat. 

Els sistemes intel·ligents de gestió del trànsit (ITS) permeten l’obtenció de dades de circulació i el seu processament per a la millora 
de la gestió de la circulació, i també la detecció d’incidències en els sistemes de control de trànsit. 
Integrar els sistemes en un centre de gestió i control del trànsit n'optimitza la gestió i coordinació, i en facilita la resposta ràpida 
davant d’imprevistos o necessitats d’ordenació de la circulació, millorant la fluïdesa del trànsit, evitant congestions i reduint les 
emissions. 
A més a més, els nous sistemes permeten disposar de dispositius que monitoritzen el trànsit, i permeten disposar d’informació sobre 
la composició, volum i velocitat de circulació del trànsit. Disposar d’aquestes sistemes és molt important per tenir dades de la xarxa 
bàsica de la ciutat i poder treballar en models de simulació i projecció del trànsit. 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Tenir un coneixement més precís del trànsit a la ciutat 
• Tenir eines que permetin gestionar el trànsit amb major eficàcia 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Municipal 
Informàtica  
Planejament urbanístic 
 

Agents 
implicats 

Integració de sistemes : 50.000 €/
any. 
Implementació sistema de 
modelització del trànsit: 50.000€. 
 

Cost 

• Nombre i percentatge de reguladors semafòrics integrats al sistema de control. 
• Realització anual del pla d’aforaments: Fet/no fet  
• Implantació d’un sistema de modelització del trànsit: fet/no fet 
 

• Incrementar el nombre de sistemes de gestió de trànsit integrats en els sistemes de gestió 
• Incorporar la informació de funcionament dels sistemes semafòrics en el centre de control de mobilitat i policia municipal. 
• Revisar i consolidar la redacció del Pla anual d’aforaments de la ciutat. 
• Incorporar a la gestió de la ciutat un sistema informàtic de modelització de trànsit. 
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Treballar amb la Generalitat l'optimització de la capacitat i seguretat de la 
B140, C1413a i B124 en les entrades a la ciutat. 

Es sol·licita treballar conjuntament amb la Generalitat i poder participar activament en l’optimització de la capacitat i la seguretat de 
les següents vies, les quals tenen una gran entrada i sortida de vehicles diaris:   
 
- B-140 que comunica Santa Perpètua amb el polígon de Can Roqueta i entra a la ciutat pel sud-est. Per aquesta via entren i surten 
aproximadament 10.000 vehicles diaris (5.000 per sentit).  
 
- C1413a que comunica amb Sant Quirze del V. i Molins de Rei pel sud-oest del municipi. Per aquesta via entren i surten cada dia 
aproximadament 28.000 vehicles (en els dos sentits).  
 
- B-124 que comunica amb Monistrol de Calders. Entre i surten aproximadament 30.000 vehicles diaris (en els dos sentits).  
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar la fluïdesa i seguretat del trànsit, tenint en compte la possibilitat d’implantació addicional de carrils bus, bicicletes i 
itineraris de vianants. 
• Reduir l’accidentalitat. 
 

Prioritat Calendari 

Ajuntament de Sabadell 
Mobilitat 
Generalitat 
 

Agents 
implicats 

A definir en funció dels projectes a 
desenvolupar. 

Cost 

• Fet/no fet 

• Sol·licitar a la Generalitat participar activament en les propostes de millora de les carreteres nombrades.   
• Estudiar conjuntament i aportar solucions a les problemàtiques de seguretat per vianants i bicicletes, així com solucions als 
problemes de saturació . 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Impulsar el Portal sud i els accessos a l'aeroport. 

L’any 2022 s’iniciaran les obres de construcció de l’enllaç i nus viari denominat Portal Sud. La nova entrada a la ciutat serà un accés 
bàsic que canalitzarà els itineraris d’entrada i sortida del sud de Sabadell des de la C-58, configurant-se com una via bàsica de la 
ciutat, i connectant la C-58 amb la Gran Via en els dos sentits. 
 
  
Les principals característiques de l’actuació són les següents: 
• Nova ordenació del portal Sud, amb moviment de sortida de la Gran Via a la C-58 en un altre nivell. 
• Vials de connexió amb la C-58 amb un sol carril. 
• Carril segregat de gir a la dreta per entrar a la ciutat. 
Per altra banda, actualment no existeix una connexió clara a peu i en bicicleta entre la ciutat i el Sector de Sant Pau de Riu-sec i la 
continuïtat cap a Badia i Universitat Autònoma de Barcelona, per aquest motiu, s’aprofitarà les obres de remodelació d’aquesta zona 
de la ciutat, per resoldre un problema important de connectivitat de la ciutat. 
Igualment, cal una nova ordenació dels actuals accessos a l’aeroport de Sabadell, i estudiar un nou accés principal per la Carretera de 
Badia segons el desenvolupament del Pla Director de l’Aeroport. 
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Optimitzar el funcionament de la xarxa. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar i ordenar les connexions d’entrada i sortida al municipi procedents del sud connectant la C-58 amb la Gran Via. 
• Millorar els accessos i sortides de l’aeroport des de totes les destinacions. 
• Millorar la connectivitat per a vianants i bicicletes. 
 

Prioritat Calendari 

Àrea de Cohesió Territorial 
Generalitat de Catalunya 
AENA 
Aeroport de Sabadell 
 

Agents 
implicats 

FASE 1: 5.449.241,72 € 
FASE 2: 1.782.751,78 € 
 

Cost 

• Fet/no fet 

• Desenvolupament de les obres de fase 1. 
• Redactar el projecte de fase 2 per a la incorporació d’un vial de bicicletes i vianants que connecti Sabadell amb Sant Pau de Riu-sec, 
Badia i la Universitat.  
• Redactar el projecte de millora d’accessos a l’aeroport pel Passeig de Sant Pau de Riu-sec, i estudiar la millora dels accessos per la 
carretera de Badia. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Potenciar els sistemes de vehicle compartit (motosharing, carsharing i car-
pooling). 

Els sistemes de vehicle compartit són una de les solucions de l’estratègia de Mobilitat com a Servei, on l’enfoc és oferir un servei de 
mobilitat que resol les necessitats de mobilitat en vehicle motoritzat en comptes de tenir un vehicle en propietat.  
Els avantatges d’aquest model de servei són: 
- Estalvi de despesa per l’usuari (despeses derivades del vehicle en propietat) 
- Reducció del nombre de vehicles amb necessitat d’estacionament i aparcament (amb el conseqüent guany d’espai per a altres 
modes de transport) 
- Reducció del nombre de vehicles circulants (amb la conseqüent reducció de trànsit, contaminació ambiental, millora en la seguretat 
vial) 
Cal diferenciar entre el car-sharing i el car-pooling: 
En el cas del car o moto-sharing, les empreses ofereixen el servei mitjançant les plataformes web i les App’s donant l’opció de buscar 
el vehicle més pròxim per poder realitzar el desplaçament.  
En el cas del carpooling, les plataformes connecten als usuaris, siguin conductors o passatgers, per poder compartir el desplaçament 
i potser també les despeses.   
La mobilitat compartida és recomanable per realitzar desplaçaments ocasionals en el cas del carsharing o motosharing. Els usuaris no 
solen ser conductors habituals de cotxe o moto.  
Durant la primera fase del PMUS es preveu dur a terme una prova pilot de bicis, vmp i motos compartides. Pel què fa a les motos, 
aquesta prova pilot permetrà conèixer la viabilitat d’un sistema compartit d’aquest tipus.  
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Fomentar el vehicle compartit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Introduir l’ús quotidià de vehicle compartit en la població. 
• Incentivar l’ús del vehicle compartit i reduir l’ús del vehicle privat particular.   
• Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica i el consum de combustibles fòssils.  
• Reduir la congestió del trànsit i la pressió sobre l’oferta d’aparcament.  
• Incrementar la intermodalitat.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat. 
Transició energètica. 
Empreses vehicle compartit. 
 

Agents 
implicats 

En funció dels estudis a realitzar i del 
model del gestió. 

Cost 

• Dades de l’ús del servei de vehicle compartit implantat. 
• Nombre de vehicles compartits disponibles per tipologia. 
 

• Analitzar les dades d’explotació de la prova pilot.  
• Determinar la viabilitat d’implantar sistemes de motosharing o carsharing a la ciutat. 
• Regular la implantació d’aquests sistemes al municipi (núm. de llicències, places d’aparcament...) 
• Fer difusió al web municipal de les plataformes de servei de car-pooling, en especial a centres de treball, polígons industrials, etc. 
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Impulsar mesures per facilitar l'ús del vehicle elèctric: aparcaments 
preferents, punts de recàrrega, i modificació de la normativa urbanística per a 
l'obligatorietat de la instal·lació de punts de recàrrega. 

La regulació actual de les Normes Urbanístiques i l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació i del Codi Tècnic de l’Edificació 
no estipula l’obligatorietat d’instal·lar punts de recàrrega als nous aparcaments d’habitatges o rehabilitats.  
Per altra banda, el Reial Decret 1053/2014 estableix, per les noves edificacions, l’obligatorietat d’instal·lar un punts de càrrega 
elèctrica per cada 40 places, en alguns usos.   
Així, es proposa la modificació de la normativa municipal que contempli la instal·lació de carregadors de vehicles als nous edificis, ja 
siguin d’ús residencial, activitats, equipaments, etc. 
També és necessari ampliar la xarxa de punts de recàrrega a la via pública per tal de fomentar l’ús d’aquest vehicles. Es proposa 
estudiar sistemes de gestió que permetin la implantació de serveis en concessió per a l’oferta de punts de recàrrega. 
Alhora, es proposa abastir primerament els aparcaments públics de la ciutat que no en disposin.  
 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Implementar sistemes intel·ligents i innovadors en la 
gestió del trànsit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Incrementar l’oferta de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
• Incrementar el percentatge de vehicles elèctrics a la ciutat. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat  
Planejament urbanístic 
Vimusa 
 

Agents 
implicats 

Estudi sistemes de gestió punts de 
recàrrega a la via pública: 15.000 € 
Ampliació de núm. de punts a la via 
pública, segons model de gestió. 

Cost 

• Modificació normativa : Fet/ no fet  
• Nombre i % de vehicles elèctrics censats.  
• Nombre de punts de recàrrega instal·lats a la via pública. 
• Places amb carregadors generades arrel l’actualització normativa. 

• Recollir a les NU i a l’OMRE la instal·lació de punts de recàrrega a nous aparcaments.  
• Modificar sistemes de dades municipals per recollir la informació sobre el núm. d’aparcaments amb punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics. 
• Estudiar sistemes de gestió per a incrementar els punts de recàrrega a la via pública. 
• Dotar els aparcaments d’ús públic de punts de recàrrega. 
• Incorporar al web municipal la informació sobre punts de recàrrega a ap. públics i a la via pública. 
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Revisar la senyalització d'orientació de la xarxa bàsica i potenciar l'ús dels 
panells d’informació variable sobre l’estat d’ocupació dels aparcaments, 
d’incidències, qualitat ambiental, etc. 

Els sistemes d’informació en temps real als conductors són fonamentals a l’hora de decidir els seus itineraris i facilitar l’ordenació de 
la circulació en funció d’incidències o esdeveniments, pel què és necessària una revisió de la senyalització actual i el reforç de la 
mateixa amb sistemes d’informació variable. 
La localització de panells de senyalització variable als accessos a la ciutat de Sabadell i a la zona perimetral de la Zona de Baixes 
Emissions proposada, representa una eina molt útil per informar als conductors i conductores de vehicles i als seus ocupants de 
l’estat general de la ciutat i incidir en la decisió del seus desplaçaments. 
Existeixen panells informatius que donen informació de caràcter general. Habitualment les informacions que es relacionen en 
aquests dispositius tenen en compte aspectes relacionat amb la via pública com ara: 
• Obres en determinades zones. 
• Estat del trànsit a les zones més sol·licitades. 
• Itineraris alternatius. 
• Estat de la qualitat de l’aire. 
• Talls de carrers per esdeveniments. 
 
 
 
 
 
 
 
Altres panells informatius donen informació de caràcter particular, com la direcció i el nombre de places d’aparcament dels 

5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb 
l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, 
promovent la intermodalitat. 
> Implementar sistemes intel·ligents i innovadors en la 
gestió del trànsit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Informar als usuaris de les incidències a la via pública que poden afectar a la mobilitat en vehicle privat dins de la ciutat, de forma 
que l’opció triada sigui la més eficient. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Municipal 
 

Agents 
implicats 

200.000 € Cost 

• Nombre de panells instal·lats. 

• Definir les necessitats de senyalització d’orientació i informativa variable de la ciutat. 
• Elaborar el projecte executiu. 
• Licitar les obres per a la instal·lació dels panells informatius. 
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Redactar el Pla d'aparcaments. 

Es proposa disposar d’un Pla d’Aparcaments que abasti tota la trama urbana, i que doni resposta a la necessitat d’aparcament de 
diferents tipus, tot i respectant les necessitats dels altres modes de mobilitat i usos de l’espai públic. 
La redacció del Pla d’aparcaments comportarà els següents apartats: 
- Anàlisi de l’estat actual de l’estacionament residencial a tota la ciutat, amb anàlisi a nivell de barris, detectant els dèficits 
d’estacionament. 
- Anàlisi de l’estat actual de l’estacionament forà per barris, detectant els dèficits d’estacionament i els estacionaments il·legals.  
Els estudis de rotació de matrícules que es fan en aquests anàlisis permeten conèixer, entre d’altres, el nivell d’ocupació de cada 
tipus d’oferta, els nivells de compliment de la zona blava, la durada d’estacionament per tipologia d’oferta, i la indisciplina de 
l’entorn. 
- Previsió de noves dotacions en el parc d’habitatges i en nous equipaments terciaris 
- Detecció de les zones de conflicte d’estacionament i localització de les zones d’actuació prioritària, que posteriorment seran 
objecte d’estudis de viabilitat específics 
- Identificació de propostes d’actuació en els àmbits : 
- Nous aparcaments de residents 
- Nous aparcaments per a forans: aparcaments mixtos 
- Reestructuració i noves places de la regulació en calçada 
- Revisió tarifària dels aparcaments i de la zona regulada. Convergència tarifària i complementarietat 
- Revisió horaris i durades màximes d’estacionament a la zona regulada 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Donar solucions als dèficits d’estacionament de la ciutat, tant residencials com forans. 
• Definir les línies d’actuació que han de permetre donar cobertura a les necessitats d'estacionament residencials i forà. 
• Donar cobertura a les necessitats d’estacionament amb noves infraestructures d’aparcament, redistribució o ampliació de l’oferta 
regulada, evitant al màxim friccions entre l’estacionament i altres usos, o amb la seva revisió tarifària en funció de la centralitat i 
complementarietat amb d’altres ofertes (pàrquing públic, solars no regulats). 

Prioritat Calendari 

Mobilitat, Trànsit i Transport Agents 
implicats 

50.000 € Cost 

• Fet/no fet 
 
 

• Avaluar la demanda residencial a partir dels dèficits infraestructurals, l'ocupació nocturna de l’estacionament en calçada i de les 
places en edificis per zona. 
• Analitzar la possible construcció d'aparcaments, i la regulació d'estacionament en calçada amb prioritat per a residents. 
• Avaluar i realitzar un inventari d’ocupació diürna a cada zona mitjançant estudis de rotació de matrícules, detectant les zones de 
màxima utilització per tipus d'oferta i horari, la demanda de zona blava i dels ap. de rotació, i les zones amb més il·legalitat 
d’estacionament. 
• Realitzar enquestes de mercat per conèixer l’interès dels residents en nous aparcaments, i la disponibilitat al pagament. 
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Estudiar la implantació i regulació integral de l'estacionament als districtes 
amb major pressió d'estacionament de foranis, així com optimitzar els solars 
habilitats provisionalment per l'estacionament amb altes ocupacions. 

Es proposa ordenar l’oferta d’estacionament a la via pública a tota la ciutat, en especial als sectors de la ciutat on es detecta major 
pressió d’estacionament, i on no es preveu que la capacitat del parc edificat pugui absorbir més estacionament a curt-mig termini. 
En aquesta reordenació de l’estacionament a la via pública es prioritzarà al resident i s’optimitzarà el seu espai. 
A partir del nivell de pressió d’estacionament que es detecti per sectors es determinarà quins són els àmbits prioritaris d’actuació 
per a aconseguir la optimització de l’oferta d’estacionament. El punt de partida és l’ocupació de l’estacionament a la via pública als 
diferents barris de la ciutat, avaluat al PMUS 2021. 
En aquests sectors d’actuació prioritària caldrà efectuar un inventari i anàlisi dels solars existents respecte a: 
- la seva capacitat 
- tipus de paviment (asfalt amb places senyalitzades o no, terra). Estat del paviment 
- nivell d’il·luminació 
- senyalització orientativa d’accés a l’estacionament 
- qualitat de l’accés a peu a l’estacionament 
També s’efectuarà un anàlisi de l’oferta viària pel que fa a tipus d’estacionament (bateria o calçada), nombre de carrils, localització 
de carrils bus, per tal de determinar els vials als quals es pot actuar per a assolir un increment d’oferta. Igualment, amb la 
col·laboració dels serveis d’urbanisme municipal caldrà determinar potencials espais (solars públics i privats) per nous 
estacionaments en superfície, a partir de la capacitat possible (una mínima oferta de places) i de la seva disponibilitat temporal. 
 
 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Reduir la pressió d’estacionament residencial a barris a on l’oferta fora calçada no pot absorbir els dèficits existents amb 
optimització de l’espai públic destinat a estacionament. 
• Millorar la seguretat i la qualitat de servei als estacionaments en superfície a través del condicionament dels que actualment es 
troben en precari per falta d’il·luminació, paviment en mal estat o falta de senyalització. 
• Reduir l’estacionament il·legal fora de calçada. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Acció Territorial 
 

Agents 
implicats 

Estudis: 50.000 € 
Cost regulació i ordenació 
estacionaments en solars: segons 
projectes específics. 
 

Cost 

• Nombre de places a calçada per barri. 
• Nombre de places regulades per barri. 
• Nombre de places en solars per barri. 
• Nombre d’actuacions sobre solars. 

• Aplicar a les zones d’alta pressió d’estacionament nocturna: 
- Estacionament amb prioritat per a residents (z.verda).  
- Modificació d’estacionament en cordó a bateria allà on 
l’amplada dels carrils ho permeti. 
- Implantació de cordons d’estacionament nocturns a trams que 
són de circulació durant el període diürn en alguns carrils bus i 
carrers amb més d'un carril quan sigui possible.  

• Millorar l'estacionament en solars: 
- Pavimentació, senyalització i il·luminació. 
- Creació de nova oferta en espais actualment en desús o 
pendents d’urbanització (solars), tant públics com arribant a 
acords amb privats. 
- Millora de l’accés a peu i en cotxe als estacionaments en 
superfície actuals (senyalització, accessibilitat, etc). 
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Ordenar la mobilitat de circulació i aparcament de la zona centre. 

Oferta actual d’estacionament: Actualment al barri del Centre hi ha oferta d’estacionament en calçada a una bona part dels carrers 
(gratuïta i en zona blava), i a varis aparcaments soterrats públics i privats. A més a més, el solar del Vapor Turull, qualificat 
d’equipament i espai verd, s’utilitza provisionalment com a aparcament´. 
Oferta actual d’estacionament en calçada: es detecta que la presència de cordons d’estacionament impedeix que hi pugi haver 
voreres d’amplada adequada, i a més a més l’oferta d’aparcament en calçada genera una expectativa d’estacionament, i per tant un 
trànsit d’agitació de vehicles que en cerquen. 
Oferta actual d’estacionament soterrat: la majoria d’aparcaments soterrats de rotació, tant públics com privats, es situen a la part 
central del barri. Aquesta ubicació genera també trànsit dels vehicles foranis que accedeixen a la zona. 
Proposta: l’estratègia d’oferta i regulació de l’aparcament al Centre cerca reduir el trànsit i l’oferta d’estacionament, millorar la 
qualitat ambiental i prioritzar la mobilitat sostenible i activa, d’acord amb la ZBE, el Pla de Millora de la Mobilitat i l’Espai Públic al 
Centre, i els objectius generals d’aquest pla.  Concretament, les línies de treball seran: 
- Reubicar l’aparcament en calçada, en especial el de rotació/zona blava, situant-lo en aparcaments soterrats, preferentment al 
perímetre de la zona,  per minimitzar el trànsit d’agitació i dedicar l’espai alliberat a la mobilitat activa i sostenible. 
- Regular tot l’aparcament restant en calçada, distingint entre z. blava, z. verda, i una possible z. taronja amb temps d’estacionament 
reduït. 
- Als aparcaments soterrats o fora de calçada situats en zones de vianants existents o futures, tendir a l’aparcament de llarga durada, 
per tal de minimitzar la circulació en aquestes zones, i ajudi a cobrir la necessitat d’estacionament de residents, treballadors, i altres 
serveis de mobilitat i distribució de mercaderies. 
- Generar espais d’aparcament amb accés des de la vies perimetrals, de manera que el forani pugui estacionar-hi fàcilment. 
Tarifació de l’aparcament de rotació distingint entre resident i forani, ubicació de l’aparcament (perimetral menys cost, i central més 
cost), i segons distintiu ambiental . 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Traslladar l’oferta d’aparcament a aparcaments fora de calçada. 
• Reduir el trànsit d’agitació que cerca aparcament. 
• Guanyar espai per a la mobilitat sostenible. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Planificació urbanística 
Comerç Consum i Turisme 
Acció Territorial 
VIMUSA 

Agents 
implicats 

Previsió press. unió aparcaments i 
adequació accessos : 5,4 M €. 
Transformació espais: en funció de 
les actuacions específiques a 
desenvolupar. 

Cost 

• Superfície guanyada per vianants i altres usos al barri Centre. 
• Places d’estacionament en aparcaments públics al barri Centre. 
• Places d’aparcament regulades en rotació en calçada al barri Centre. 
• Places d’aparcament no regulades en calçada al barr 

• Transformar part de l’espai d’estacionament en superfície en espai per a vianants, bicicletes, serveis i lleure.  
• Generar espais d’estacionament al perímetre de la zona, amb accés des de vies primàries i secundàries de la xarxa viària  
• Impulsar els expedients per a la unió dels aparcaments del Passeig de la plaça Major i Dr Robert. 
• Regular les places d’estacionament en calçada  
• Reduir el nombre resultant d’oferta de places d’aparcament públiques. 
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Ordenar l'estacionament de les motos fora de les voreres i habilitar espais a la 
calçada. 

L’Ordenança de circulació permet estacionar motos a les voreres, sempre que aquestes siguin de més de tres metres d’amplada útil, 
i d’acord amb una seria de condicionants. 
En la realitat, es realitzen molts estacionaments irregulars en vorera, que no compleixen allò que estableix l’ordenança, generant 
situacions de fricció i conflicte amb els vianants, i impedint l’accessibilitat a les voreres.  
Es proposa contemplar, a la nova ordenança de circulació, la prohibició d’aparcament de motos en vorera. En paral·lel, es proposa 
generar espais en calçada senyalitzats per a l’estacionament de motos. 
Per tal de realitzar una diagnosi de la situació caldrà realitzar un inventari d’oferta d’estacionament senyalitzada per a motos, i en 
paral·lel, un inventari integral d’ocupació de motos, és a dir, tant a l’oferta senyalitzada com a la vorera i a la resta d’espais de via 
pública. En el cas de les voreres es pot diferenciar entre aparcament de motos legal i il·legal d’acord amb la normativa actual. 
Es calcularà, a partir de les places senyalitzades, el dèficit de places per a cadascun dels sectors determinats a l’estudi. El punts 
prioritaris d’actuació poden ser on es detecti més presència de motos a la vorera, i per tant major fricció amb el vianant. 
La proposta de noves places per a motos estarà condicionada per l’espai disponible i els altres usos d’estacionament a la calçada (CD, 
PMR, estacionament de turismes, bicicletes, etc).  
 
A la taula annexa es mostra una proposta de criteris per a la implantació de places per a motos a partir de la pressió d’estacionament 
de motos a la vorera i el tipus d’oferta d’estacionament existent a la zona, que seria l’oferta potencial a eliminar. 
L’aplicació dels criteris a determinar ha de suposar una proposta final de creació de noves places de motos i la supressió d’altres 
tipologies d’oferta.  
 
  
 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Optimitzar l’espai públic destinat a l’estacionament 
• Millorar de l’espai destinat als vianants actualment minvat per la presència de molt altres usos a les voreres, entre ells 
l’estacionament per a motos. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat, Trànsit i Transport 
Policia Municipal 
 

Agents 
implicats 

Redacció estudi : 25.000 € 
Implantació estacionaments moto 
10.000 euros/any. 
 

Cost 

• Regulació estacionament motos fora de vorera en ordenança, Fet/no fet 
• Nombre reserves de motos senyalitzades en calçada. 
 

• Redactar estudi sobre l’estacionament de motos a voreres i espais públics 
• Realitzar proposta de creació de nova oferta en calçada en detriment d’altres tipologies d’estacionament menys prioritàries 
• Dur a terme un control de l’estacionament de motos a les voreres, d’acord amb la normativa vigent, de forma que no suposi una 
nova invasió d’espais de vianants, i per tant, una simple ampliació de la capacitat d’estacionament per a motos. 
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Modificar les Normes Urbanístiques i/o l’Ordenança Municipal de Regulació 
de l’Edificació per a establir l'obligatorietat de previsió d'aparcament de 
motocicletes en edificis d'obra nova i gran rehabilitació. 

La regulació actual de les Normes Urbanístiques i l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació no estipula l’obligatorietat de 
reservar places d’estacionament per a motocicletes en els edificis d’obra nova o gran rehabilitació. Tan sols es regula la possibilitat 
de substituir un màxim d’un 10% de places de turismes per places per motocicletes, a raó de 4 motocicletes per turisme.  
Per tant, tot i possibilitar la reserva d’aparcament de motocicletes, no estableix l’obligatorietat de fer aquesta reserva sempre que es 
construeixi un nou edifici o es rehabiliti. 
Per tal de garantir que es generi places d’aparcament de motocicletes en aquests casos, es proposa la modificació de les Normes 
Urbanístiques i de l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació per tal d’incloure l’obligatorietat d’aparcament de 
motocicletes, definint també els requeriments tècnics que han de tenir els aparcaments i els seus accessos. 
Pel què fa al dimensionament de la reserva obligatòria, es pot tenir en compte allò que estableix el Decret de Mobilitat 344/2006 
sobre les reserves mínimes d’aparcament de motocicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl. 
 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Reduir la presència de motos estacionades a la via pública, amb el creixement de dotació d’estacionament de motos als garatges, 
millorant així la qualitat del espai públic especialment el destinat al vianant. 

Prioritat Calendari 

Planejament Urbanístic 
Mobilitat 
 

Agents 
implicats 

Estudi modificació normativa: 
20.000 € 

Cost 

• Modificació normativa : Fet/no fet  
• Índex de Motorització de motos: Nombre de motos/1.000 habitants 
• Motos censades/Ha per barris 
• Places de moto/habitatge generades arrel l’actualització normativa. 

• Redactar la proposta de modificació les N.U i l’OMRE per indicar els ratis per reservar espai d’aparcament de motocicletes en els 
nous edificis i en els que es rehabilitin, i també els seus requeriments tècnics.  
• Tramitar i aprovar aquestes modificacions. 
• Fer sessions de comunicació a col·legis tècnics, i altres entitats implicades, sobre aquesta  modificació. 
 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Avançar en la creació d'un estacionament regulat per camions a la ciutat, 
ordenar l'espera als polígons i cercar espais que no afectin la convivència. 

Atès l’increment del volum de transport de mercaderies i el desenvolupament dels plógons d’activitat económica de la ciutat, es 
considera necessari fomentar la creació d’un estacionament de camions regulat.  
Actualment s’està executant la implantació d’un servei d’aquestes característiques al polígon de Can Roqueta, que ha de permetre 
oferir un espai adequat d’aparcament, espera, manteniment, etc.  
A més a més, s’ha de redirigir la demanda d’estacionament que es produeix a diversos barris de la ciutat, a aquests espais 
especialment dissenyats a tal efecte. 
 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Millora i optimització de l'espai públic final destinat a 
oferta d'estacionament 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Promoure la creació d’estacionament per camions a la ciutat.  
• Redirigir l’estacionament de camions de les trames urbanes a espais específicament habilitats. 
• Ordenar i controlar l’estacionament irregular de camions en espera en polígons industrials. 
 

Prioritat Calendari 

Promoció econòmica 
Policia Municipal 
Mobilitat 
Planejament urbanístic 
 

Agents 
implicats 

Pressupost aprox. aparcament privat 
de camions amb serveis auxiliars, al 
c.r de Ca n’Alzina (Can Roqueta): 
1.100.000 € 

Cost 

• Creació estacionament camions : fet/ no fet 
• Capacitat estacionament camions. 
 

• Avançar en la creació de l’estacionament de camions a la ciutat. 

BAIXA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Impulsar la creació d'una plataforma d'informació de l'ocupació dels 
aparcaments públics, en calçada i fora, horaris, preus, etc. 

L’Ajuntament de Sabadell té com a objectiu el desenvolupament o utilització d’aplicacions mòbils de descàrrega i ús gratuït per 
cobrir el servei d’estacionament regulat (zona blava, càrrega i descàrrega, i altres possibles ordenacions futures com la zona verda 
per a residents).  
Aquests sistemes faciliten la diferenciació en la gestió i/o pagament de l’estacionament per part dels usuaris segons l’ús (residencial, 
professional o visitant). Són serveis disponibles per a smartphones amb sistema operatiu Android i iOS. S’obté, de manera fàcil i 
immediata, un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu dels vigilants de 
l’estacionament regulat i, per tant, no és necessària la utilització de parquímetre ni col·locació del tiquet al vehicle. 
En el cas dels aparcaments fora de calçada, les aplicacions s'hi poden coordinar, i donar informació de la capacitat i ocupació dels 
mateixos, i obre la possibilitat de reservar plaça sempre que hi hagi disponibilitat. 
Alguns exemples d'aplicacions que ofereixen aquestes prestacions són: 
Smou : inclou el servei apparkB que permet pagar per minuts a les zones Blaves i Verdes (ús com a no resident) de forma digital i 
només pel temps exacte d’estacionament. També ofereix el servei de predicció d’ocupació de les places. La descàrrega de l'app és 
gratuïta i l'ús del servei apparkB per pagar el temps d'estacionament no comporta despeses extres respecte al parquímetre. 
Spro: gestiona les estades a les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de Barcelona i l'àrea metropolitana i permet 
consultar el servei de predicció d’ocupació de les places de Barcelona. La descàrrega i ús són gratuïts. L’estacionament en places 
DUM no comporta pagament però és obligatori indicar l’inici i finalització de l’operació. 
ONaparcar residents:  permet pagar, fàcilment i des de qualsevol lloc, l’estacionament a les places Exclusives Residents i Verdes (ús 
com a resident) de la zona de resident de l’usuari. Es poden obtenir tiquets per un dia i, com a màxim, fins a final d’any. La 
descàrrega i ús és gratuïta i el cost per estacionament no comporta despeses extres respecte al parquímetre. 
AMB Aparcament: unifica la gestió de l'estacionament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 

6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat. 
> Cercar mesures tecnològiques que permetin 
gestionar els aparcaments. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Facilitar el control i la gestió de les zones amb estacionament regulat 
• Disposar d’informació de les operacions d’aparcament a les zones regulades i en aparcaments soterrats de la ciutat. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Vimusa 
Informàtica  
 

Agents 
implicats 

60.000 € Cost 

• Fet/no fet 

• Desenvolupar plataforma de gestió i informació. 
• Incorporar la informació en la web municipal. 
• Comunicar als usuaris la disponibilitat de servei. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Revisa i unificar els horaris dels espais de CD i habilitar-ne nous espais. 
Implantar un sistema de gestió per al control i regulació de l'estacionament 
de la DUM. 

L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies, que es fa habitualment amb vehicles motoritzats, i genera una afectació 
important al trànsit, a l’ocupació de l’espai públic, i a la qualitat ambiental. 
Al barri del Centre s’efectuen diàriament, sense tenir en compte les que es fan a la zona de vianants, 950 operacions 
d’estacionament de CD. D’aquestes, un 69% es fan a les places de CD. Les altres, fora, sovint en espais on no es pot estacionar. 
Els sectors amb majors afluència, solen ser els de més activitat comercial. 
Per una banda, els índex de rotació de les places CD són baixos: la mitjana és de 5 vehicles /plaça/dia, amb una durada mitjana 
d’estacionament de vehicles comercials de 60 minuts. Els vehicles que fan CD estacionant en espais no permesos ho fan amb una 
durada mitjana de 20 minuts. 
Per altra banda, les horaris de CD de les reserves són diversos en funció de la demanda comercial i la seva ubicació. Es considera 
adient la màxima unificació de criteris per tal de facilitar-ne l´ús. 
També s’observa que l’horari de CD de zones i carrers de prioritat de vianants coincideix parcialment amb les hores de més afluència 
de vianants, i amb els horaris d’entrada i sortida escolars.  
Es proposa revisar els espais i horaris de CD per tal de: 
- Incrementar els horaris disponibles als espais amb més activitat comercial (en eixos comercials de 8:00 a 20:00, i en altres àmbits, 
de 8:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00). 
- Evitar la coincidència d’horaris de CD i de més afluència de vianants, en especial de vianants més vulnerables. 
- Estudiar les necessitats de reserves de CD pel què fa a ubicacions i dimensions per millorar-ne la proximitat als eixos o zones amb 
més demana, i modificar-ne l’espai si és necessari. 
- Implantar un sistema de gestió i control de les zones de CD, per tal d’ordenar i regular la distribució de mercaderies optimitzant 
l’oferta dels espais disponibles. Aquest sistema serà independent, coordinat amb el control de zona blava, o amb policia municipal, i 
regularà els horaris i durada de la CD. Cladrà adaptar la senyalització existent als nous criteris i sistema. 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i 
ordenada, que permeti dur a terme les activitats 
econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de 
mobilitat de la ciutat. 
> Millorar i optimitzar l'oferta de places de C/D per 
zones. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Ordenar i optimitzar la C/D, conèixer el seu funcionament 
• Reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, especialment sobre les zones amb població més vulnerable 
(a les proximitats de les escoles, serveis a la gent gran, centres sanitaris, etc.) i fer un ús òptim de les zones d’aparcament. 
• Reduir els usos indeguts de les reserves per a càrrega i descàrrega. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comerç 
Agents i activitats econòmiques 
Policia Local 
VIMUSA 

Agents 
implicats 

Senyalització DUM : 80.000 € 
Desenvolupament i implantació 
sistema de gestió i control : 60.000 € 
Cost manteniment : 30.000 €/any 
 

Cost 

• Fet/no fet  
• Nombre i % de places d’Àrea DUM regulades. 
• Nombre d’operacions realitzades DUM  
• Rotació mitjana de les zones DUM.  

• Implantar un sistema de control i gestió de la DUM  
• Determinar la viabilitat d’adhesió a sistemes municipals existents.  
• Actualitzar l’ordenança de Circulació i mobilitat a la regulació i gestió de la DUM. 
• Adaptar la senyalització a la normativa i sistemes de gestió.  
• Comunicació i participació de les activitats econòmiques implicades   
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Regular la DUM nocturna silenciosa. 

La complexitat de les activitats de la ciutat obliga a analitzar les finestres horàries d’accés a cada sector particular, sobretot 
relacionats amb el producte fresc i d’altres sectors molt sensibles com l’Hosteleria, la Restauració i el Càtering (sector HORECA). 
La logística nocturna es una estratègia molt productiva ja que garanteix la millora en els temps d’entrega i la reducció de vehicles en 
circulació i directament, representa una reducció de les emissions atmosfèriques d’entre un 13-30%. 
Un altre benefici es la reducció d’aproximadament el 30% dels km realitzats per la concentració de carrega que suposa (poden ser 
vehicles més grans) respecte a fer-ho durant el dia. 
Aquestes operacions s’han de realitzar tenint en compte el descans dels veïns i la normativa de sorolls i ocupació de via pública 
existent. 
  
 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i 
ordenada, que permeti dur a terme les activitats 
econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de 
mobilitat de la ciutat. 
> Millorar i optimitzar l'oferta de places de C/D per 
zones. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Estudiar la reubicació en la franja horària nocturna una part de la DUM per tal de descongestionar la ciutat a la franja diürna, 
millorar la mobilitat, reduir les emissions i facilitar les operacions a aquesta part de la DUM. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Ocupació de Via Pública 
Comerç 
Acció Territorial 
Gremis implicats 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Estudi : Fet/no fet 
• Nombre Comerços que utilitzen aquest sistema. 
 

• Analitzar la viabilitat de la proposta en relació a les ordenances de Soroll i Ocupació de Via Pública. 
• Estudiar i regular la DUM nocturna conjuntament amb els gremis implicats.  
• Incloure a l’Ordenança de circulació aquestes regulacions. 
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
2026-2028 
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Impulsar la creació de microplataformes de DUM amb cargobicis, al centre de 
la ciutat i on es detecti potencial de servei. Facilitar la creació de punts 
d'entrega de proximitat o de sistemes d'autorecollida de mercaderies 

La Distribució Urbana de Mercaderies suposa una part rellevant del trànsit existent a l’interior de la ciutat, en especial al centre i 
eixos comercials de barri. 
A més a més, les noves tecnologies i hàbits de consum han suposat un increment de les compres per internet, i per tant de la 
distribució porta a porta d’aquestes compres. Aquesta distribució també comporta un increment important del trànsit a la ciutat, i 
sovint els lliuraments són fallits. 
Al centre de la ciutat ens trobem amb una morfologia de carrers estrets, on la distribució de mercaderies amb vehicles convencionals 
(furgonetes, camions, ..) té dificultats per circular, trobar espais adequats, etc. 
Es proposa impulsar la creació implementar un sistema de distribució urbana d’última milla, amb la creació de microplataformes on 
es faci el canvi de vehicle a cargobicis, per tal d’adaptar el tipus de vehicle a l’entorn on han de distribuir les mercaderies. Caldrà 
tenir en compte el repte que suposa dividir la cadena de repartiment en diferents operadors. 
Aquestes microplataformes logístiques es situen en ubicacions que combinen una bona accessibilitat en vehicles de repartiment 
(camions i furgonetes) amb la proximitat a nuclis de barri densos.  
La microplataforma de DUM ha de permetre disminuir la pressió de camions i camionetes al carrers d’aquest àmbit. 
A més a més, es potenciarà la implantació de distribució amb ciclologística, oferint la infraestructura necessària en aquest espai per a 
la seva ubicació. 
Pel què fa a la distribució de les mercaderies provinents del comerç online, també es proposa promoure i facilitar la instal·lació de 
consignes de recollida de mercaderies de petites dimensions, tant a la microplataforma com a altres espais clau com estacions de 
tren, equipaments, etc.  
 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i 
ordenada, que permeti dur a terme les activitats 
econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de 
mobilitat de la ciutat. 
> Fomentar la distribució urbana de mercaderies 
eficient a la ciutat 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Disminuir les externalitats negatives de la distribució urbana de mercaderies a la ciutat i especialment a la zona centre (increment 
de trànsit, necessitat d’espai per a estacionament, contaminació ambiental) 
• Facilitar el canvi modal en la distribució d’última milla. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Obres Públiques 
Obres d’Equipaments 
Llicències d’activitats 
 

Agents 
implicats 

A determinar segons model de 
gestió. 

Cost 

• Creació microplataforma: fet/no fet 
• Dades de volum de mercaderies que passen per la microplataforma. 
• Nombre de punts de consignes instal·lats. 
 

• Elaborar la proposta d’ubicació i funcionament d’una microplataforma de DUM. 
• Treballar conjuntament amb operadors per posar en servei una microplataforma. 
• Promoure la instal·lació de consignes de recollida de paquets a les estacions de tren i equipaments. 
   
 

MITJANA 
FASE 1 
2023-2025 

FASE 2 
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Fer seguiment de l'evolució dels principals contaminants provocats pel sector 
del transport (GEH, NO2, PM2.5 i PM10 ).  

Sabadell forma part dels 61 municipis de la Zona de Qualitat de l’Aire 2 formada per la comarca del Vallès i del Baix Llobregat, i de la 
Zona d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric per PM10 i NOx amb 39 municipis més de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
segons Decret 226/2006 de 23 de maig, i està sotmesa al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire segons Decret 
152/2007, prorrogat pel Decret 203/2009. 
La qualitat de l’aire es veu afectada per activitats com la construcció, trànsit rodat, neteja viària entre d'altres com també les 
condicions geogràfiques i meteorològiques específiques de la zona d'avaluació. 
Sabadell disposa d'una estació que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de 
Catalunya. Està situada a la Gran Via amb la carretera de Prats, i capta les dades de forma contínua, que són transmeses a la 
Generalitat per la seva avaluació i publicació.   
D’altra banda, l'Ajuntament de Sabadell ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla d'Acció per la Millora de la 
Qualitat de l'Aire 2017-2022. Dins del pla es proposen 36 accions dirigides a disminuir les emissions amb l’objectiu de fomentar l’ús 
del transport públic i de modes sostenibles.  
Es farà el seguiment de l’evolució dels principals contaminants mitjançant la densificació de la xarxa d’estacions de mesura, 
mitjançant la instal·lació d’una xarxa híbrida, amb estacions de mesura segons normativa UNE monoparàmetre (de NO2) i estacions 
de sensors multiparàmetre (NOx, NO2, CO, O3, PM10 i PM2.5). Aquesta xarxa donarà dades en continu i seran accessibles a la 
ciutadania. 
De forma complementària, es preveu la contractació d’un servei de modelització de la qualitat de l’aire en alta resolució (hyperlocal) 
que aporti dades en continu tram a tram de carrer.  
Per tal de validar la modelització ambiental, es completarà la mesura amb estacions fixes amb campanyes de control temporals amb 
mètodes passius (tubs palmer) en el marc de projectes de ciència ciutadana, involucrant a alumnat dels centres educatius de la 
ciutat, com CleanAir@School i Com Respira Sabadell?  

8. Promoció i seguiment de la millora de la qualitat 
ambiental 
> Controlar i adequar els nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Avaluar la qualitat ambiental i l’eficàcia de les mesures aplicades per la seva millora. 
• Conèixer i divulgar la informació sobre qualitat atmosfèrica. 
• Disposar de dades objectives en continu que permetin prendre noves mesures o modificar o rectificar mesures existents per 
millorar la qualitat atmosfèrica 
 

Prioritat Calendari 

Transició Energètica 
Mobilitat 
Generalitat de Catalunya 
 

Agents 
implicats 

337.500 € Cost 

• Dades anualsobre la qualitat atmosfèrica 
• Nombre de punts de presa de mesura. 
• Nombre de paràmetres mesurats en continu. 
 

• Implantar les noves estacions de mesura 
• Fer el seguiment dels principals contaminants en carrers amb major concentració de partícules i a l’entorn d’equipaments 
educatius i de salut.  
• Coordinar-se i incorporar a la base de dades els resultats dels diversos estudis de ciència ciutadana que recullen dades sobre la 
qualitat ambiental 
 

MITJANA 
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Fer seguiment de l'evolució de les dades del mapa acústic de la ciutat de 
Sabadell. 

La contaminació acústica representa un dels problemes més greus que afecta la salut i la qualitat de vida de les persones, sobretot la 
d’quells punts de la ciutat on es presenta una major concentració de trànsit.  
Sabadell s'ha dotat d'un conjunt de mapes per avaluar, corregir i gestionar la problemàtica del soroll: mapa de soroll, mapa 
estratègic de soroll i mapa de capacitat acústica. 
• El Mapa de Soroll de la ciutat de Sabadell representa una anàlisi de la situació acústica existent al municipi, i es configura a partir 
d'un mostreig de curta i llarga durada en punts representatius de la ciutat. Es va actualitzar el mapa de soroll entre el 2013 i el 2019 
inclòs en el mapa estratègic de soroll de Sabadell també actualitzat el 2019. 
• El Mapa Estratègic de Soroll està dissenyat per a avaluar globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll, en 
una zona determinada, en municipis de més de 100.000 habitants. 
• El Mapa de Capacitat Acústica estableix les zones de sensibilitat i fixa els objectius de qualitat en un territori determinat, i es 
desenvolupa segons el Decret 245/2005 i Decret 176/2009. Té una vigència per 10 anys. Actualment Sabadell ha actualitzat el seu 
mapa de capacitat acústica que  s’ha aprovat inicialment a l’octubre de 2021  
Per tal d’analitzar el municipi de forma conjunta amb els municipis adjacents a Sabadell, la Generalitat aprova el 2019 el Pla d’Acció 
per la Millora de la Qualitat Acústica de l’aglomeració del Vallès Occidental I, que inclou els municipis de Barberà del Vallès, Badia del 
Vallès i Sabadell. 
A nivell local, Sabadell ha aprovat inicialment el Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat Acústica de Sabadell (2021-2025), que inclou 
una dotzena d’accions lligades a la mobilitat sostenible i el seu impacte acústic.  
S’instal·laran un total de 12 punts de mesura de soroll en continu (24 hores al dia), 5 associats al seguiment de la qualitat ambiental i 
7 més específics de soroll. Tots ells reportaran dades a la xarxa municipal d’informació ambiental oberta al públic (Sentilo). 
L’actualizació del mapa de soroll es fa cada 5 anys, la previsió de la propera actualització és el 2023, i s’executa sota la nova 
metodologia de modelització acústica C-NOSSOS.  

8. Promoció i seguiment de la millora de la qualitat 
ambiental 
> Controlar i adequar els nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Avaluar la qualitat acústica  i l’eficàcia de les mesures aplicades per la seva millora. 
• Conèixer i divulgar la informació sobre qualitat acústica 
• Tenir dades objectives que permetin prendre noves mesures o modificar o rectificar mesures existents per millorar la qualitat 
acústica en aquelles zones amb superacions dels nivells acústics establerts.  
 

Prioritat Calendari 

Transició Energètica 
Mobilitat 
Generalitat de Catalunya 
 

Agents 
implicats 

18.000 € Cost 

• Dades sobre la qualitat acústica: mitjana diària anual en dB(A) dels punts de mesura 
• Nombre de punts de presa de mesura. 
• Qualitat de les dades (% dades horàries disponibles) 
 

• Implantar sensors per disposar d’una xarxa municipal de monitorització acústica de la ciutat 
• Publicacar dades acústiques dels sensors en continu a través de Sentilo. 
• Aprovar el nou mapa de soroll i fer el seguiment de l’evolució  
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Estudiar conjuntament amb la Generalitat la reducció d'emissions a la C- 58 a 
partir de la reducció de velocitat.  

La responsabilitat de les administracions en la reducció de les emissions contaminants i dels consums de combustibles fòssils a les 
nostres carreteres, motiva a l’Ajuntament de Sabadell a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per promoure accions concretes 
que redueixin les emissions provinents del trànsit de la C-58 en el tram que creua el terme municipal de Sabadell. 
La velocitat de circulació dels vehicle va estretament lligada a les emssions dels mateixos. Si es modera la velocitat, es redueixen les 
emissions. Les emissions que es produeixen amb una velocitat de 80 km/h són un 30% menys respecte les produides amb un 
velocitat de 120 km/h. 
 
La corba de consum de combustible en funció de la velocitat és aproximadament la següent: 
   
La relació entre les emissions i la velocitat és aproximadament la següent:  
  
Limitar entre 70 i 90 km/h la velocitat permet combatre les emissions de NO2 i a més a més esmorteeix l’efecte acordió que es 
produeix en els moments que hi ha congestió, cosa que ajuda a una circulació més segura, fluida i menys contaminants. 
Així doncs, es sol·licitarà a la Generalitat la reducció de la velocitat a la C-58 al seu pas per Sabadell per assolir una reducció de les 
emissions.  
 

8. Promoció i seguiment de la millora de la qualitat 
ambiental 
> Controlar i adequar els nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Reduir la contaminació ambiental provinent de la C-58 
• Disminuir l’afectació a la salut i al clima provinents del trànsit rodat de les grans infrastructures.  
 

Prioritat Calendari 

Ajuntament de Sabadell 
Generalitat de Catalunya 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Formulació de la sol·licitud 
• Realització de l’estudi 
 

• Sol·licitar a la Generalitat la reducció de la velocitat a la C-58 al seu pas per Sabadell per assolir una reducció de les emissions.  
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Promoure els Plans de Desplaçaments d’Empresa i dels centres generadors de 
mobilitat. 

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de reduir la mobilitat dels treballadors i visitants, 
afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe. Igualment l’accés massiu al teletreball 
com a conseqüència de la pandèmia i el confinament, obre noves possibilitats de treball reduint la mobilitat obligada per motiu de 
feina. 
A partir de l’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, tots els centres 
generadors de mobilitat que generin més de 5.000 viatges al dia han de tenir un PDE.   
Aquests centres poden ser:  
a. Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m². 
b. Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m².  
c. Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 
d. Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 
e. Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 
f. Edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones. 
g. Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000.   
El PDE, ens permet conèixer un conjunt d’informacions que poden aportar dades rellevants pel que fa a la millor forma de gestió de 
la mobilitat i la detecció de demanda per a un servei de transport públic (concentració en origen i/o destinació, horaris, etc.), un bus 
a demanda, les formes d’optimitzar els desplaçaments compartint vehicle... 
En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha editat una guia per ajudar a desenvolupar els PDE. 
Conjuntament amb Desenvolupament Econòmic, s’informarà a les empreses del municipi de la importància i obligació (en cas que 
s’escaigui) de l’elaboració dels PDE. 
 

8. Promoció i seguiment de la millora de la qualitat 
ambiental 
> Promoure el canvi modal en la mobilitat obligada als 
llocs de treball i altres. 
 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Reduir els desplaçaments de vehicles en la mobilitat obligada per motiu de feina 
• Incrementar el nombre d’empreses que diposin d’un PDE, en especial les que hi estan obligades. 
• Conèixer els hàbits en la mobilitat obligada per motiu de feina per tal d’actuar per millorar-la  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Desenvolupament Econòmic. 
Empreses implicades 
 

Agents 
implicats 

Actualització PDE Ajuntament 
Sabadell : 40.000 € 
Campanyes informatives: 10.000 € 
 

Cost 

•  Nombre d’empreses que han d’elaborar PDE’s. 
•  Nombre d’empreses que elaborin i implantin PDE’s. 
 

•  Conèixer quines empreses tenen la obligació d’elaborar i implantar un PDE i  les necessitats que sorgeixen dels PDE per oferir 
solucions dins de les competències municipals. 
•  Realitzar campanyes d’informació per fomentar l’elaboració de PDE’s a Sabadell i cercar línies d'ajuts per les empreses que 
n'elaborin. 
•  Actualitzar el PDE de l’Ajuntament. 
• Optimitzar els desplaçaments als centres de treball: canvi modal a modes sostenibles, cotxe compartit, etc.. 
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Realitzar un pla d'accés als PAEs de Sabadell (Polígons d'Activitats 
Econòmiques). 

Els Polígons d’Activitats Econòmiques (PAEs) són aquelles zones que estan destinades específicament a la instal·lació de tot tipus 
d’activitats econòmiques, i que estan delimitades i qualificades en el planejament urbanístic per aquests usos. 
La Diputació de Barcelona elabora un programa per realitzar actuacions de promoció i dinamització dels Polígons d’Activitat 
Econòmiques donant assistència tècnica, guies i manuals específic i formació del personal interessat impulsant el catàleg de serveis i 
el Pla de Modernització de Polígons d’Activitat.  
A Sabadell, es localitzen en dues grans àrees; a la zona est del municipi i a la zona sud-oest. A la zona est del municipi es localitza el 
polígon industrial de Ripoll, format per una sèrie de petites àrees industrials situades al llarg del riu Ripoll, i el PAE de Can Roqueta. 
Per l’altra banda, a la sud-oest es localitzen la resta de polígons del municipi, que formen un continu amb els polígons de Sant Quirze 
del Vallès, i, a més, es localitza un nou polígon en desenvolupament (Sant Pau de Riu-sec) amb 153 ha. En general, els PAEs de 
Sabadell presenten dimensions mitjanes-grans i grans, amb superfícies superiors a les 30 hectàrees cadascun. 
Així, es proposa elaborar un Pla d’accés que contempli les quatre subàrees: Can Roqueta, Polígon industrial del Ripoll, Sant Pau de 
Riu-sec i polígon industrial Sud-Oest a cavall amb Sant Quirze. 
 

8. Promoció i seguiment de la millora de la qualitat 
ambiental 
> Promoure el canvi modal en la mobilitat obligada als 
llocs de treball i altres. 
 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Realitzar un Pla d’Accés als PAEs de la ciutat. 
•  Garantir l’accessibilitat universal als treballadors dels Polígons d’Activitat Empresarial.  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Desenvolupament Econòmic 
Empreses implicades dels PAEs 
 

Agents 
implicats 

30.000 € Cost 

• Sol·licitud d’ajut a la Diputació realitzada.  
• Realització Pla d’accés als PAEs de Sabadell. 
 

• Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts corresponents dins del Catàleg de servei i adherir-se als programes d’Activitat de 
suport als polígons d’activitat empresarial 
• Cercar programes complementaris de modernització dels polígons. 
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Delimitar i implantar una Zona de Baixes Emissions. 

La Zona de Baixes Emissions, ZBE, s’entén com un àmbit delimitat per una administració pública on s’apliquen restriccions d’accés i 
circulació de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, a partir de la classificació 
dels vehicles pel seu nivell d’emissions. Arreu d’Europa s’està implementant actuacions diverses per tal de resoldre les disfuncions 
provocades pel model de mobilitat actual: restricció a vehicles més contaminants, peatges de congestió, implementacions de carril 
bus i vies pedalables, regulacions d’aparcament, gestió sostenible de la distribució urbana de mercaderies o pacificacions viàries.  
La Llei 7/2021 del 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica fixa l’obligació dels municipis amb més de 50.000 habitants 
d’establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) abans del 2023. Aquesta proposta va en sintonia amb les mesures implantades a l’AMB.  
 
L’Ajuntament de Sabadell treballarà la proposta per instaurar una ZBE de forma progressiva, en tres fases:  
• Fase 1: coincidiria amb el barri El Centre, on es concentra un 13% de la població del municipi i és zona d’atracció general de tota la 
ciutat. L’àrea proposada seria la delimitada per la Ronda Zamenhof, Gran Via, N-150 i la Ronda Ponent.  
• Fase 2: incorporació de la Creu Alta. Aquesta fase estaria delimitada per l’E. Macià, la Rda Ponent, la N-150 i la Gran Via. 
• Fase 3: abastaria tota la trama urbana, excloent pol. industrials segregats, Sant Pau de Riu-sec i el Poblenou i Castellarnau. 
La ZBE quedarà senyalitzada en tot el seu perímetre i progressivament s’implantaran els sistemes de control d’accessos i de 
circulació a l’interior mitjançant sistemes de visió artificial. S’hi contemplaran excepcions per vehicles de serveis d’emergències i 
essencials, i vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda, autoritzacions puntuals o per malalties o tractament 
mèdics. També es preveu determinar un calendari de moratòries per facilitar la transició pels col·lectius professionals i de transport. 
La proposta de la Zona de Baixes Emissions es coordinarà amb els municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, donada la 
coincidència de necessitats i la convergència de les característiques de  mobilitat, econòmiques i socials que difereixen de la ciutat de 
Barcelona i l’AMB, donada la diferència d’oferta de servei de transport públic, expansió territorial i àmbit d’influència i de relació 
entre els municipis fora de la primera corona metropolitana.  

9. Zona de Baixes Emissions 
> Implementar  la Zona de Baixes Emissions 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar la qualitat de l’aire  
• Disminuir el trànsit de pas 
• Reduir l’ús del vehicle privat 
• Motivar el canvi modal cap a modes de mobilitat sostenibles   
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Transició Energètica, Salut Pública 
Comunicació, Acció Territorial 
Serveis Jurídics, Policia 
Comerç 

Agents 
implicats 

Implantació ZBE 1.749.000 euros  
Cost associat a la implantació i 
funcionament: 100.000 €/any 
Cost manteniment 50.000€/any 
 

Cost 

• Fet/ no fet  
• Comparativa aforaments vehicles a l’àmbit ZBE abans i després de la implantació. 
• Qualitat de l’aire i contaminació acústica abans i després de la implantació de la ZBE. 
• Evolució del parc mòbil de vehicles segons tipologia i etiqueta a 

• Redacció del projecte de Zona de Baixes Emissions 
• Redacció i aprovació de l’Ordenança Reguladora de la Zona de Baixes Emissions. 
• Instal·lació de la senyalització regulació. 
• Implantació del sistema de control i gestió ZBE. 
• Realització de campanya informativa i educativa sobre la ZBE i els seus objectius. 
• Realització de vigilància i observació del compliment dels objectius. 
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Regular de manera progressiva l’estacionament a la ZBE de la ciutat. 

D’acord amb la llei 7/2021 de Canvi climàtic, dins la ZBE s’haurà d’aplicar restriccions d’estacionament de vehicles per millorar la 
qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. El document “Directrius per la creació de zones de baixes 
emissions (ZBE)”, que complementa allò que estableix la llei, recomana, pel què fa a les restriccions d’estacionament: 
- Reducció de places d’estacionament: la ZBE ha de resultar en una reducció del volum de trànsit, i per tant de les necessitats de 
dotació d’aparcament. Aquesta possible superfície alliberada es pot utilitzar per a millorar les condicions de la mobilitat activa o t.p. 
- Places restants: es poden reconvertir per a col·lectius (PMR, residents), activitats, i modes de transport prioritaris  
- Àmbit de l’estacionament regulat: es podrà regular l’estacionament dins la ZBE o més enllà, per reduir el trànsit d’efecte frontera. 
- Restriccions de l’estacionament: durada limitada, pagament segons distintiu ambiental, i superior al cost del bitllet senzill del  
transport públic, diferenciació entre estacionament de residents i no residents. 
 
Al Centre de Sabadell, àmbit de la fase 1 de la ZBE, es localitzen 2890 places d'estacionament en calçada (zona blava, no regulat, 
càrrega i descàrregues, i altres), de les quals 1800 places són no regulades. També hi ha 1500 places en aparcaments públics.  
  
Es proposta regular progressivament tota l’oferta d’estacionament en calçada. 
Es tarificarà segons distintius ambientals, i es determinarà les diferents exempcions tenint en compte residents, persones amb 
mobilitat reduïda, serveis, etc.  
A més a més, es proposa graduar les tarifes d’estacionament de més a menys cost, segons si s’estaciona a calçada, a aparcament 
soterrat, o aparcament perimetral, i que el cost/hora sigui superior al del bitllet senzill del transport públic urbà. 
La regulació de l’estacionament prioritzarà l’estacionament en calçada pel resident i fora calçada pel no resident. 
Aquesta regulació de l’aparcament és coherent amb els plans i programes contemplats prèviament per l’Ajuntament, amb l’objectiu 
comú de pacificar i ordenar la mobilitat al centre de la ciutat. 

9. Zona de Baixes Emissions 
> Implementar  la Zona de Baixes Emissions 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Desincentivar l’ús del vehicle privat motoritzat per accedir a la ZBE. 
• Reduir el trànsit d’agitació que cerca estacionament 
• Prioritzar l’oferta d’estacionament de destí 
• Reduir el trànsit a l’interior de la ZBE, de forma que es redueixin les emissions i el soroll provocats pel trànsit en el seu interior. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Vimusa 
Serveis Jurídics 
 

Agents 
implicats 

Cost previst regulació integral 
estacionament ZBE fase 1: 920.000 € 
Increment cost manteniment: 
213.000 euros/any  
 

Cost 

• Nombre de places regulades per tipus en calçada. 
• Percentatges d’ocupació de les places, segons tipus de regulació 
 

• Definir els tipus de regulació de l’estacionament en calçada i la diferenciació de tarifes. 
• Incorporar aquesta regulació a l’Ordenança de la Zona de Baixes Emissions  
• Incorporar les taxes a l’Ordenança Fiscal 
• Implantar el sistema mitjançant els equips d’estacionament regulat i senyalització. 
• Reduir l’oferta d’estacionament a calçada 
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Definir un sistema d'aparcaments dissuasius perimetrals per promoure la 
interconnectivitat amb altres modes de transport. 

L’estacionament a la Zona de Baixes Emissions, ha de ser regulat íntegrament prioritzant al resident i dirigint al visitant cap als 
aparcaments subterranis interiors o generant una oferta d’aparcament dissuasiu al perímetre. 
Així, coincidint amb les vies principals de circulació, és necessari identificar la viabilitat d’una xarxa d’aparcaments al perímetre de la 
ZBE, que permeti estacionar a l’entorn de la mateixa i fer l’intercanvi modal a modes de transport sostenibles per entrar a la ZBE. 
S’observa que hi ha una oferta d’aparcaments perimetrals a la ZBE (tant per la fase 1 com per la fase 2) al nord i est de l’àmbit. En 
canvi, hi ha una manca d’oferta d’aparcaments dissuasius al sud i oest de la mateixa, on caldrà estudiar la viabilitat d’implantar-ne. 
 
 
 
 
 

9. Zona de Baixes Emissions 
> Implementar  la Zona de Baixes Emissions 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Generar oferta d’estacionament al perímetre de la ZBE, que incentivi l’estacionament fora de la mateixa, i d’aquesta manera 
disminueixi el trànsit dins de l’àmbit. 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Obres Públiques 
Vimusa 
 

Agents 
implicats 

A definir segons proposta 
d’aparcaments. 

Cost 

• Nombre de places d’aparcaments dissuasius al perímetre de la ZBE (interior, superfície, 
subterrani). 

• Elaborar una proposta d’aparcaments perimetrals dissuasius a l’entorn de la ZBE fase 1. 
• Concretar les accions a desenvolupar per posar-los en funcionament. 
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Establir polítiques de gestió integral dels aparcaments públics de la ZBE que 
promoguin l'ús dels aparcaments soterrats en detriment de l'ús de 
l'aparcament en superfície, i bonifiqui els vehicles menys contaminants. 

A l’estudi d’aparcament del centre, realitzat l’any 2017 dins del “Pla de millores de la mobilitat i l’espai públic al centre de Sabadell” 
es donen dades sobre el nombre de places d’estacionament en calçada i en aparcaments soterrat, i sobre la seva ocupació, i conclou 
que gran quantitat de l’espai públic és ocupat per cotxes aparcats amb un molt baix nivell de rotació, és a dir, vehicles privats que 
ocupen un espai públic preuat sense aportar-hi valor. A més a més, existeix una oferta de rotació amb una gestió heterogènia entre 
calçada i fora de calçada de manera que es produeix pressió per aparcar en algunes zones i en canvi es generen bosses d’aparcament 
infrautilitzades en d’altres. 
El mateix Pla fa propostes d’eliminació d’estacionament en calçada, amb de millora de les condicions de la mobilitat sostenible en 
aquests espais, i augment de la zona d’estacionament regulat. 
En base a les propostes del Pla de millora de la mobilitat i espai públic del centre, i d’acord amb la llei de canvi climàtic i el document 
de directrius que la complementa, es proposa ordenar espai d’estacionament en calçada, regulant-ne l’ús i gestió, incentivant 
l’aparcament fora de calçada. 
 
 
    
 

9. Zona de Baixes Emissions 
> Implementar  la Zona de Baixes Emissions 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Millorar i incrementar l’espai dedicat a la mobilitat sostenible i a l’estada. 
• Reduir el trànsit d’agitació que cerca estacionament. 
• Bonificar els vehicles amb distintius ambientals menys contaminants. 
• Millorar l’ocupació dels aparcaments soterrats. 
• Disminuir la pressió d’aparcament en superfície. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Serveis Juridics 
Vimusa 
Operadors dels aparcaments 
 

Agents 
implicats 

A determinar segons estudis 
derivats 

Cost 

• Comparació preu/hora estacionament regulat, preu promig estacionament subterrani. 
• Evolució de l’ocupació dels aparcaments soterrats. 
• Nombre de places d’aparcament en calçada reconvertides a altres usos. 
• Fet/no fet  

• Reduir l’oferta d’estacionament en calçadai orientar part de l'oferta dels aparcaments a pupil·latge 
• Regular les tarifes: estacionament en calçada a un preu superior a l’estacionament en ap, públics, tarifació segons distintiu 
ambiental, i tarigació específica per a residents i activitats. 
• Informar sobre la nova regulació de l’estacionament de la ZBE i informar sobre l’ocupació i tarifes dels aparcaments als accessos de 
la ZBE mitjançant panells d’informació variable. 
• Incorporar a l’Ordenança de circulació les regulacions sobre estacionament. 
• Incorporar criteris a les noves concessions amb aquests objectius. 
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Generar una estructura tècnica suficient i una Comissió de Seguiment amb 
una vessant administrativa i tècnica que permetin desenvolupar el PMUS 
eficientment.  

Es considera necessari incorporar al Servei de Mobilitat el personal tècnic i administratiu que formarà part de l'equip de Planificació i 
Projectes de Mobilitat.  
Aquest equip s'encarregarà, durant el període de vidència del PMUS, d'impulsar i fer el seguiment de les propostes del PMUS, tenint 
en compte el calendari previst, i coordinarà i convocarà la Comissió de Seguiment del PMUS. 
Es crearà la Comissió de Seguiment del PMUS. Aquesta comissió estarà formada per personal dels diferents serveis responsables de 
dur a terme les propostes del PMUS, i es  reunirà periòdicament per fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament de les 
propostes del PMUS. 
 

10. Desenvolupament del PMUS 
> Fer el seguiment del pla. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

Fer l'avaluació i el seguiment de l'execució de les propostes del PMUS 

Prioritat Calendari 

Recursos Humans  
Mobilitat 
Altres serveis municipals impli-
cats 
 

Agents 
implicats 

Recursos Propis 
incorporació personal: 652.000€ 
 

Cost 

• Nr de persones incorporades al Servei de Mobilitat 
• Nr de reunions de la Comissió de Seguiment del PMUS 
 

• Crear la Comissió de Seguiment del PMUS amb participació de tots els serveis municipals implicats 
• Incorporar el personal tècnic que impulsi el PMUS i en realitzi el seguiment. 
• Recollir el màxim d'informació necessària per avaluar la implantació del PMUS i realitzar el seguiment dels seus efectes. 
• Traslladar a la Taula de Mobilitat l’estat de desenvolupament del PMUS periòdicament i analitzar la viabilitat de les aportacions 
que es facin a la Taula de Mobilitat 
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Fer una proposta periòdica d'execució de propostes del PMUS per a la seva 
incorporació al pressupost municipal. 

Per tal de desenvolupar i dur a terme les propostes contemplades al PMUS, caldrà que el pressupost municipal de cada any incorpori 
la part necessària per cobrir les despeses associades a les propostes. 
Tenint en compte el calendari i prioritats establerts a les fitxes de les propostes, anualment s'elaborarà un llistat d'actuacions a 
desenvolupar. 
Es proposarà aquest llistat per a la incorporació de la seva quantia econòmica al pressupost municipal. 
 

10. Desenvolupament del PMUS 
> Fer el seguiment del pla. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Garantir anualment els recursos econòmics necessaris per executar les propostes del PMUS  

Prioritat Calendari 

Comissió de Seguiment del PMUS 
Mobilitat 
Serveis Econòmics 
Altres serveis municipals impli-
cats en les actuacions 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

• Import del pressupost municipal assignat a l’execució de les propostes del PMUS 
• Nr d'actuacions proposades anualment. 
 

• Prioritzar aquelles propostes segons calendari i impacte 
• Presentar cada any un llistat d’actuacions proposades per a incorporar al pressupost municipal 
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Garantir la participació ciutadana i institucional mitjançant la Taula de 
Mobilitat. 

La Taula de la Mobilitat és l'òrgan de participació i debat ciutadà en l'àmbit de la mobilitat a la ciutat. 
Per una banda, la Taula de Mobilitat informa sobre l'estat de desenvolupament del PMUS i altres actuacions sobre mobilitat que 
s'estiguin duent a terme a la ciutat, i per altra banda, és l'òrgan consultiu on la ciutadania i entitats poden exposar i debatre 
problemàtiques i propostes. 
A més a més, la Taula de la Mobilitat té una funció pedagògica, de formació; facilita la informació necessària als seus integrants per 
tal d’assolir un coneixement el més ampli possible sobre un tema tan complex com el de la mobilitat i fomentar la deliberació com a 
pas previ al debat. 
Pel què fa al procés d’elaboració del PMUS, la Taula de Mobilitat ha vehiculat part del procés de participació de la diagnosi 
mitjançant sessions participactives de districte, i es continuarà convocant sessions participatives per a realitzar el seguiment de 
l'exeucució de les propostes. 
També es preveu celebrar sessions específiques per a tractar projectes o propostes estratègics o claus en la mobilitat de la ciutat. 
 

10. Desenvolupament del PMUS 
> Fer el seguiment del pla. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Assegurar la participació ciutadana i dels agents implicats durant el període d’execució del PMUS 
•  Incorporar en la mesura del possible les aportacions de la Taula de Mobilitat per tal de millorar l’execució de les propostes i la seva 
acceptació. 
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Policia Local 
Servei d'Acció Territorial 
Altres component de la Taula de 
Mobilitat 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Nombre de Sessions de seguiment i avaluació de la Taula de Mobilitat 
•  Nombre d’assistents a les sessions 
 

• Actualitzar els components de la Taula de Mobilitat per realitzar el seguiment de les propostes del PMUS.  
• Anualment, portar a terme sessions de la Taula de Mobilitat de seguiment de l’execució de les propostes del PMUS, on la Comissió 
de Seguiment exposarà l'estat de desenvolupament del PMUS 
• Portar a terme les sessions participatives de la Taula de Mobilitat on es reculli les aportacions  per tal de millorar l’execució de les 
propostes i la seva acceptació. 
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Elaborar els informes de seguiment intern anual sobre el desenvolupament 
del PMUS. 

Després de l’aprovació del PMUS caldrà presentar els informes de seguiment que determinin la DAE (Declaració Ambiental 
Estratègica) i l’ATM amb l’objectiu de detectar i analitzar aquelles propostes que s’han realitzat i les que qedin pendents. 
Les propostes del PMUS són a curt, mig i llarg termini. Per tal de portar un control sobre l'avenç de les mateixes, s'elaborarà 
informes anuals interns de seguiment del seu desenvolupament. 
La Comissió de Seguiment elaborarà aquests informes de seguiment d'acord amb la informació aportada per part dels serveis 
responsables de les actuacions. 
Aquest informes anuals es presentaran a la Taula de Mobilitat i a la Generalitat i l'ATM. 
 

10. Desenvolupament del PMUS 
> Fer el seguiment del pla. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

• Fer un seguiment i avaluació anual del desenvolupament de les propostes del PMUS 
• Detectar canvis en el calendari previst de desenvolupament 
• Complir amb l’obligatorietat envers la Generalitat i l’ATM de presentar un informe de seguiment cada 3 anys 
 

Prioritat Calendari 

Mobiltiat 
Comissió de Segiment 
Altres serveis que desenvolupin 
propostes del PMUS 
 

Agents 
implicats 

Recursos propis Cost 

•  Nombre d’informes realitzats  
•  Percentatge d’assoliment de l’execució de les propostes 
•  Presentacions dels informes 
 

• Elaborar informes anuals de seguiment i avaluació del desenvolupament del PMUS 
• Presentar els informes anuals a la Taula de Mobilitat 
• Presentar els informes preceptius a la Generalitat i a l'ATM  
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Mantenir la pàgina WEB municipal pel que fa a la informació de la mobilitat 
com a portal de referència. 

Actualment el web municipal de l’Ajuntament incorpora informació específica sobre diferents temes de mobilitat d’interès per a la 
ciutadania.  
També s’utilitza com a via per a la  publicació d’estudis, informació relacionada amb el PMUS, i altres accions a nivell més concret.  
Per tal de mantenir aquest canal de comunicació, s’actualitzarà la informació relacionada amb mobilitat perquè sigui més accessible i 
entenedora. 
La informació que ha de contenir la pàgina web és:  
• Informació sobre les opcions de mobilitat en els diferents mitjans de transport (a peu, en bicicleta, vmp, autobús, tren, ...)  i la seva 
infraestructura (estacions, parades, carrils bicicleta, ...) 
• Horaris, línies i freqüències de l'oferta de transport públic (enllaços als operadors de transport públic) 
• Informació a temps real sobre les incidències (talls de trànsit, ocupacions de via pública, incidències del transport públic, ...) 
• Informació sobre campanyes (Setmana de la mobilitat, etc.) i recomanacions de mobilitat 
• Normativa sobre mobilitat (ordenances, zones de vianants, estacionament...) 
• Plans de mobilitat i estudis realitzats 
• Canals de comunicació (consultes, suggeriment, etc) amb l'Ajuntament per a qüestions relacionades amb la mobilitat. 
 

10. Desenvolupament del PMUS 
> Fer el seguiment del pla. 

Objectiu general i Línia estratègica 

Descripció 

Objectius 

Actuacions 

Indicadors 

•  Disposar d'un portal de referència sobre mobilitat 
•  Millorar la qualitat de la informació que es publica  
 

Prioritat Calendari 

Mobilitat 
Comunicació 
Informàtica 
Ocupació de Via Pública 
Empresa de Transport Públic Ur-

Agents 
implicats 

Recursos Propis Cost 

• Nombre de visites a l’apartat de mobilitat del web municipal 
• Nombre d'articles sobre mobilitat que es publiquin 
 

• Disposar d’una persona com a responsable del manteniment i actualització de contignuts de l'apartat de mobilitat del web 
municipal. 
• Agrupar a l’apartat de mobilitat del web municipal tota la informació relacionada amb la mobilitat al municipi, tenint en compte 
tots els modes de transport. 
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