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PRESENTACIÓ : ELS PLANS DE MOBILITAT URBANA

 La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat 

aplicables a diferents escales geogràfiques. En l’àmbit local correspon l’elaboració dels plans de mobilitat 

urbana.

 L’elaboració i l’aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la 

normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport 

col·lectiu urbà de viatgers.

 En els plans de mobilitat urbana sostenible s’han d’establir aquelles mesures que maximitzen el saldo positiu 

que la mobilitat i el transport poden aportar a la societat :

a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu.

b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.

c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments.

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles.



PRESENTACIÓ : LÍNIES ACCIÓ PMUS SABADELL 

 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 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic 

i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).

 Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.

 Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.

 Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 

altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.

 Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat.

 Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, 

i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.

 Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

 Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat 

sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.



CALENDARI

FASE 1

Fase 1.1.: Reunions prèvies

Fase 1.2.: Recollida d’informació. 

Fase 1.3.: Treball de campFASE 1

Fase 2.1.: Diagnosi de la situació actual

Fase 2.2.: Diagnosi de la situació tendencial

Fase 2.3.: Redacció del document inicial estratègic

Fase 3.1.: Establiment d’objectius i línies estratègiques. 

Fase 3.2.: Propostes participades d’actuació de 

l’alternativa triada

Fase 4.1.: Programa d’actuacions i càlcul d’indicadors

Fase 4.2 : Indicadors de seguiment

Fase 4.3.: Redacció de l’estudi ambiental estratègic

Fase 5.1.: Tràmits i modificacions

APROVACIÓ DEL PLA.

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

 Juliol – Setembre 2020 : 

Organització i publicitat procés 

participatiu.

 Novembre 2020 – Gener 2021 : 

Desenvolupament procés 

participatiu.

 Febrer 2021 – Gener 2021 : Fase 3. 

 Març – Abril 2021: Fase 4.

 Maig 2021 : Aprovació inicial del Pla 

(tramitació 5-6 mesos)

 Octubre 2021 : Aprovació definitiva



Procés participatiu 

Pla de Mobilitat 

Urbana 2021- 2026



 El procés de participació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell permetrà que tothom 

pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el model de mobilitat de Sabadell.

 El procés contempla tot un seguit d'àmbits de consulta i d’informació que facilitaran la participació de 

la ciutadania en l’elaboració del nou Pla, i que corresponen a :

Què s’ha fet?

 Entrevistes a entitats i professionals especialistes vinculats amb la mobilitat de la ciutat (30 

entrevistes).

 Entrevistes a responsables polítics dels grups municipals amb representació al consistori.

 Enquesta telefònica mobilitat quotidiana en dia feiner (1750 persones).

Òrgan de participació entorn de la mobilitat .

 Taula de Mobilitat.

PROCÉS PARTICIPATIU – INTRODUCCIÓ



Què es farà?

 Sessions participatives en línia als

districtes - Fòrum territorial virtual.

 Participació per internet mitjançat 

qüestionari DECIDIM SABADELL 

PMUS.

 Taula Mobilitat

 Juliol – Octubre 2020 : Organització i publicitat 

procés participatiu.

 Novembre 2020 – Gener 2021 : 

Desenvolupament procés participatiu.

 Febrer – Abril 2021: Propostes d’actuació. 

PROCÉS PARTICIPATIU - CALENDARI



 Sessions participatives en línia als districtes - Fòrum territorial virtual :

o 3 sessions a cada districte :

 1 sessió de presentació de diagnosi.

 2 sessions de treball.

Es partirà de les llistes de convocatòries dels consells de districte i obert a tota la 

ciutadania.

Abordar els 6 eixos temàtics del PMUS a cadascuna de les reunions analitzats a la diagnosi 

(Vianants, Bicicleta, Transport Públic, vehicle privat, Aparcament incloent DUM i Medi Ambient)

 Procés participatiu mitjançant Plataforma DECIDIM SABADELL : Publicació de formulari i 

qüestions obertes.

 Consulta participada Consell de la Gent Gran i Consell de la infància.

 Jornada global presentació resultats i propostes dins del Plenari de la Taula de Mobilitat.

PROCÉS PARTICIPATIU - ORGANITZACIÓ



 Sessions participatives en línia als districtes - Fòrum territorial virtual :

o 3 sessions a cada districte :

 Sessió 1

 Presentació tinent d’alcaldessa, presentació regidor de districte.

 Explicació procés participatiu.

 Presentació de diagnosi.

 Sessió 1 debat : Mobilitat a peu, en bicicleta, VMP i Accessibilitat

 Sessió 2 debat : Transport públic, Vehicle privat, aparcament i Medi Ambient.

 Desenvolupament de les sessions :

PROCÉS PARTICIPATIU - ORGANITZACIÓ



MOBILITAT A PEU 

LÍNEA ESTATÈGICA: Generar àrees de centralitat de vianants i lleure a cada Districte i cercar connectivitat entre elles.

L’objectiu principal és: Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat amb temes 

d’accessibilitat i seguretat

MOBILITAT EN BICICLETA i VMP

LÍNEA ESTATÈGICA: Desenvolupar i fer viable la xarxa de carrils i itineraris en bici, prevista al Pla Director de la Bicicleta.

L’objectiu principal és: Incrementar la xarxa de carrils, zones ciclables i augmentar les infraestructures ( més aparcaments per bicicletes)

MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC

LÍNEA ESTATÈGICA: Aconseguir la màxima cobertura i intermodalitat amb un servei de transport públic eficient, modern i adaptat a la demanda.

L’objectiu principal és: Tenir un transport públic i privat que pugui competir amb el vehicle privat.

MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT

LÍNEA ESTATÈGICA: Filtrar el trànsit de pas, mantenint els nivells de servei i ordenant l’interior dels districtes per garantir l’accés.

L’objectiu principal és: 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.

MOBILITAT APARCAMENT I C/D

LÍNEA ESTATÈGICA: Equilibrar la oferta i la demanda d’aparcaments: calçada pel resident i fora de calçada pel visitant (rotació).  C/D Regular les zones de càrrega i 

descàrrega unificant horaris. 

L’objectiu principal és:  Definir les zones d’aparcament donant prioritat al resident i regulant al visitant. 

PROCÉS PARTICIPATIU - ORGANITZACIÓ



Tothom està convidat a participar a les reunions dels seus 

respectius districtes !

Es podrà sol·licitar participar enviant un correu a 

taulamobilitat@ajsabadell.cat o trucant al telèfon 93 745 33 

27.

El calendari de sessions és :

 Districte 7 : 10,12  i 18 de novembre de 2020.

 Districte 6 : 11, 17 i 19 de novembre de 2020.

 Districte 5:  24, 26 de novembre i 2 de desembre de 2020.

 Districte 4:  25 de novembre,  1 i 3 de desembre de 2020.

 Districte 3 : 12, 14 i 20 de gener de 2021.

 Districte 2 : 13, 19 i 21 de gener de 2021.

 Districte 1 : 27 de gener, 2 i 4 de febrer de 2021.

PROCÉS PARTICIPATIU - CALENDARI



PROCÉS PARTICIPATIU – CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

 Ciutat

 Xarxes socials.

 Mitjans de 

comunicació.

 Territori.

PARTICIPA !



 WEB PLA DE MOBILITAT URBANA : https://web.sabadell.cat/pmus

PROCÉS PARTICIPATIU – EINES D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

 Informació PMUS.

 Fases.

 Calendari.

 Documentació.

 Com participar?

 Calendari participació.

 Actuacions i notícies.

https://web.sabadell.cat/pmus


 DECIDIM SABADELL PMUS : https://decidim.sabadell.cat/

PROCÉS PARTICIPATIU – EINES D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

https://decidim.sabadell.cat/


 DECIDIM SABADELL PMUS : https://decidim.sabadell.cat/

PROCÉS PARTICIPATIU – EINES D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

https://decidim.sabadell.cat/


Participa !!

MOU-TE PER 
UNA SABADELL 

MÉS VERDA


