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Aquesta portal d’informació web vol ser una eina mitjançant la qual els ciutadans i els professionals poden 

consultar el planejament vigent de la ciutat, i accedir a diferents documents d’interès (ordenances 

d’edificació i activitats) des d’un repositori comú que sigui molt més fàcil de consultar, i la informació es 

mostri de la manera més entenedora possible. 

En l’actualitat, el portal es troba en FASE DE PROVES. 

 

 

  

Es pot accedir al portal des d’un navegador de PC o Mac i a través de dispositius mòbils, amb una interfície 

adaptada a cada cas.  

 

 

 

La base de la web són diverses capes amb informació urbanística gràfica (permanentment actualitzada) 

que es poden activar i desactivar per separat, i que, per defecte, mostren el Text refós del Pla general 

municipal d’ordenació de Sabadell de l’any 2020 (que incorpora la majoria de modificacions de Pla 

general i figures de planejament general que s’han aprovat des de l’any 2000, en què es va aprovar el 

darrer text refós) i l’àmbit de la resta de figures de planejament vigents i en tràmit . Les diferents capes 

d’informació que conté la web són: 

 

1. EL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIO DE SABADELL DE L’ANY 

2020 (TR-2020) 

A la web, en funció de l’escala de representació, es va mostrant la informació gràfica del refós 

relativa a la classificació, qualificació en zones i sistemes i condicions d’edificació dels terrenys, 

recollides en el TR2020. També es representen els béns amb protecció arquitectònica del Pla 

especial de protecció del Patrimoni (que s’inclouen en els plànols del TR-2020). 

En l’actualitat, i per donar validesa legal a aquest text refós, s’està tramitant com a expedient de 

planejament per tal de disposar d’un únic document de planejament per recollir la major part del 

règim urbanístic de la ciutat en un mateix document. 

 

1. Presentació 

3. Capes gràfiques i informació representada 

2. Accessibilitat 
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Figura 1 . Figures de planejament vigent prèvies al Text refós de l’any 2020, que inclouen 86 modificacions de Pla, 86 Plans 

especials o de millora urbana, 12 Plans parcials i 112 estudis de detall 

 

Fins que això no passi, les seves determinacions tenen validesa informativa, atès que refonen 

sense modificar-les, les determinacions de les diferents figures de planejament aprovades al 

municipi. 

La web recull, d’aquest document, totes les seves determinacions gràfiques: classificació, 

qualificació i condicions d’ordenació, i permet accedir a la seva normativa. 
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2. LES FIGURES DE PLANEJAMENT VIGENTS I EN TRÀMIT 

En aquesta capa trobem les figures de planejament vigents que no queden refoses en el TR-2020, 

ja sigui perquè s’han aprovat amb posterioritat al plantejament del refós, o bé per la seva 

naturalesa, s’ha considerat deixar-les fora del refós (com succeeix amb el catàleg del patrimoni, el 

Pla especial del paisatge urbà i alguna altra figura). 

En aquesta capa també es representen els àmbits de les figures de planejament en tràmit, de 

manera que els usuaris poden identificar les afectacions d’aquests canvis sobre les diferents 

finques de la ciutat. 

 

3. PEPBAMAS ambiental 

El Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPBAMAS) vigent recull tres categories 

de béns protegits: ambientals, arqueològics i arquitectònic. El patrimoni mediambiental està recollit 

en una capa pròpia del mapa per afavorir la seva llegibilitat, i permet distingir des de les zones 

d’interès ecològic (SIEP), que tenen una regulació específica en el pla fins als diferents àmbits 

d’interès mediambiental. 

 

4. PEPBAMAS arqueològic 

El patrimoni arqueològic del Pla especial de Patrimoni (PEPBAMAS) està recollit en una capa 

pròpia del mapa, i permet distingir els espais d’expectativa arqueològica (EEA), a més dels 

jaciments arqueològics i paleontològics (JA i JP). Està representat en una capa pròpia per afavorir 

la seva llegibilitat per part dels usuaris. 

 

5. PEIPU 

El Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà delimita tres àmbits diferents dins del terme de 

Sabadell, els NAU, NAG i NAE, en què s’han de complir diferents condicions en funció del grau de 

protecció de l’àmbit. Les delimitacions dels mateixos estan recollides en la capa del PEIPU de la 

web, que també recull els Eixos Viaris significatius, i les Tipologies Significatives que defineix la 

seva normativa. 

 

6. Servituds aeronàutiques 

Atesa a la incidència de les servituds aeronàutiques en les diferents llicències i comunicats d’obres 

de la ciutat, s’ha incorporat al portal d’informació urbanística una capa en què es representen les 

servituds aeronàutiques que genera l’Aeroport de Sabadell en el territori. Aquestes servituds són, 

en l’actualitat, les que fixa el Reial Decret 1843/2009, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen 

les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Sabadell. Addicionalment, i per facilitar la lectura de 

les mateixes, la cap incorpora com a referència les cotes del terreny i del coronament de les 

edificacions de la cartografia municipal. 

 

7. PEPS en tràmit 

En l’actualitat està en tràmit una revisió del Pla especial de protecció del Patrimoni vigent 

(PEPBAMAS), i en data 12 de març de 2020 es va publicar al BOPB l’aprovació inicial del nou Pla 

especial urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns arquitectònics, arqueològics i 

ambientals de Sabadell (PEPS). Tot i no ser vigent per no haver culminat la seva tramitació, es 

dedica una capa del portal a representar els elements protegits identificats pel nou catàleg per tal 

de facilitar la lectura de la informació publicada a la web de l’Ajuntament a l’adreça: 

https://web.sabadell.cat/urbanisme/planejament-en-tramit/item/pla-especial-urbanistic-de-proteccio 

https://web.sabadell.cat/urbanisme/planejament-en-tramit/item/pla-especial-urbanistic-de-proteccio
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8. Ortofoto ICC 

Finalment, com a capa desactivable s’ha incorporat l’ortofoto de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. 

 

 

Figura 2 . Panell on es visualitzen les capes que configuren el mapa 

 

A més d’aquestes capes, que es poden activar i desactivar per separat, s’ha emprat com a mapa base la 

cartogràfica corporativa de la ciutat elaborada per la Secció de Cartografia i Topografia del Servei 

d’Informació de Base de l’Ajuntament, que incorpora també les parcel·les i volumetria del cadastre 

municipal, i que van adaptant la informació que es mostra a mida que es va canviant l’escala del plànol. 
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El portal és accessible des de la URL:  https://planol.sabadell.cat/Planol/inici?code=urban a través d’un 

navegador web d’ordinador, dispositiu mòbil o tablet. 

Com que, com s’explica en paràgrafs antecedents d’aquest document, el portal es troba en període de 

proves per a introduir millores, pot ser que els estils i les icones d’aquest manual hagin patit algunes 

variacions. 

 

Entorn Web 

 

Figura 3 – Vista inicial de la web 

 

A. MAPA 

Espai web on es carrega i es visualitza tot el terme municipal de Sabadell. El mapa per defecte el formen 

les capes del Text refós del PGMOS 2020 i les Figures de planejament vigent i en tràmit. Permet navegar 

de forma ràpida i àgil i representa les capes amb un nivell d’informació adient a l’escala de representació 

a mida que l’usuari fa zoom per augmentar o disminuir l’escala de representació. 

             

 

 

Eines de navegació 

Cercador 

Menú de capes 

Fitxa urbanística 

Mapa 

MENÚ D’ACCIONS 

4. Interfície gràfica 

Escala gràfica 

https://planol.sabadell.cat/Planol/inici?code=urban
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Figura 4 – Visualització dinàmica de la informació 

 

B. MENÚ D’ACCIONS 

El menú d’accions, per defecte, apareix visible a la pàgina d’inici, i disposa, en l’actualitat, de tres 

apartats: cercador, capes i informació. 

 

 

Figura 5 . Menú d’accions. Vista inicial 

 

Figura 6. Panell ocult del menú d’accions 

 
b.1. Cercador per adreça 

 

Figura 7. Menú d’accions. Cercador per adreça desplegat 

Permet cercar una adreça concreta del municipi agilitzant la localització de la parcel·la introduïda.  Al 

introduir un text automàticament apareixen suggeriments de vies coincidents i es pot seleccionar la 

corresponent. 

Per entrar el número postal d’una adreça, cal posar una coma després del nom de carrer. 

 

 

Botó per ocultar el panell 

Icona de desplegament del panell 

Adreça 
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Figura 8. Menú d’accions. Identificació de l’adreça cercada 

 

b.2. Menú de capes visibles 

Per defecte el mapa mostra actius els grups de capes del Text Refós del Pla General 2020 i les 

Figures de planejament vigents i en tràmit, així com la base amb la informació de la cartografia 

municipal de base i les parcel·les i volums cadastral. 

Les diferents capes es poden activar i desactivar des d’aquest menú de capes (excepte la 

informació cartogràfica de base). 

La informació representada en cada capa és la que s’explica en l’apartat 3 d’aquest document 

per cadascuna de les capes. 

 

Figura 9. Menú d’accions. Menú de capes desplegat 

 

 

Capa activada 

Capa desactivada 
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b.3. Informació 

A la pestanya d’informació del menú es mostra una fitxa amb informació urbanística detallada de qualsevol 

punt del mapa, estructurada de la manera següent: 

 

Figura 10. Menú d’accions. Fitxa urbanística 

Per plegar o desplegar la informació cal clicar sobre el botó  (per desplegar)   (per plegar), al costat 

dret de l’agrupació per tipus. 

 

 

Menú d’impressió 
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La informació mostrada queda agrupada en diferents grups: 

- Identificació amb l’adreça i les dades cadastrals. 

 

- Figures de planejament vigents i en tràmit al punt del mapa seleccionat, amb les seves dates 

d’aprovació i un vincle a la documentació completa. 

 

- Apartat amb les dades que conformen el règim urbanístic del punt seleccionat (classificació, 

inclusió en polígons o sectors de planejament, qualificació), que inclou l’accés a la fitxa de cada 

polígon/sector, si n’hi ha, i un accés a la normativa del text refós per a cada clau urbanística (i les 

disposicions addicionals corresponents a la subclau representada entre claudàtors als plànols), 

així com al plànol corresponent a la ubicació seleccionada de la sèrie N-3 del Text refós del Pla 

General. 

 

- Apartat amb informació addicional sobre altres figures de planejament: 

 

o Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà – PEIPU, amb identificació de l’àmbit 

seleccionat (NAU; NAG o NAE), vincles a la fitxa corresponent, i identificació de les 

tipologies i eixos viaris significatius identificats pel PEIPU. 

 

o PEPBAMAS, amb identificació dels béns protegits següents: 

 

 Béns amb protecció arquitectònica, amb identificació dels béns i link a la fitxa de 

protecció de cadascun d’ells. 

 Béns amb protecció arqueològica, amb identificació dels àmbits protegits (espais 

d’expectativa (EEA), jaciments arqueològics BCIL (JA) i jaciments paleontològics 

(JP), amb links a les fitxes d protecció. També s’identifiquen els àmbits dels 

diferents jaciments que han servit per identificar els EEA. 

 Béns amb protecció mediambiental, amb identificació dels espais d’interès 

ambiental SIEP, i link a les fitxes normatives dels mateixos. 

 

- Apartat amb informació addicional sobre La regulació dels usos comercials: 

 

o En aquest apartat es reflecteix si el punt seleccionat està dins la Trama urbana 

consolidada comercial vigent, o està en la zona exclosa en la que només s’admeten els 

usos de comerç singular. 

 

o També s’identifiquen els àmbits complementaris de la regulació dels usos comercials: 

 

 L’àrea de centralitat comercial (ACC), a on s’admeten els Grans Equipaments 

Comercials territorials – en funció també de la seva admissibilitat en la clau 

urbanística de què es tracti). 

 Els fronts de carrer a on es regula la densitat de l’ús d’oficines i serveis. 

 

- Ordenances municipals i altres documents d’interès: 

En aquest apartat de la web es troben vincles a la documentació completa de les Normes 

Urbanístiques del TR2020, del PEPBAMAS, del PEPS en tràmit, i de les ordenances més 

rellevants en les sol·licituds dels diferents títols habilitants per a la realització d’obres i activitats. 

  

- Finalment, el darrer apartat conté un avís sobre el caràcter informatiu de les dades del Portal, 

que en cap cas poden substituir els informes i certificats emesos pels tècnics municipals. 
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C. BARRA D’EINES 

 
El elements de la barra d’eines, situada a la part inferior dreta de la pantalla, permeten realitzar diferents 

accions sobre el mapa. 

 

Zoom In 

 

Zoom Out 

 

 

 

Informació d’avís sobre el caràcter informatiu de la 

web 

 

Icona per a mostra la nostra ubicació al plànol (quan 

estigui disponible) 

 

Icona per a esborrar les marques del plànols 

(recerques anteriors) 

 

Eina d’impressió dels plànols que es veuen en 

pantalla, que permet la impressió en pdf i a escales  i 

formats diferents 

 

Eina per mesurar distàncies i superfícies 

 

Vincle a la llegenda explicativa de la simbologia de les 

diferents capes del plànol 

 

c.1 Impressió 

 

Figura 11. Panell d’impressió del mapa 
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El botó “impressió del mapa” permet fer una impressió d’aquest.  Quan s’activa permet seleccionar el 

format de paper i l’escala a la que es vol imprimir. 

 

c.2. Eines de mesura 

 

Figura 12. Panell de mesura del mapa 

Aquesta eina permet mesurar distàncies o àrees dins del mapa que es visualitza en pantalla. 

- Mesurar línia:  Si es seleccionen punts al mapa, s’anirà dibuixant una línia que els uneix i es suma 

la distància total en metres. 

 

- Mesurar polígon:  Si es dibuixa un polígon tancat, s’obté la distància en metres del seu perímetres 

i la seva superfície en metres quadrats. Per finalitzar el dibuix cal fer doble clic i es tancarà el 

polígons automàticament. 

 

- Mesurar superfície circular:  Aquesta última opció permet dibuixar una circumferència de la qual 

s’obté la seva superfície en metres quadrats, la distància del radi en metres i també el perímetre 

de la figura. 
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c.3. Llegenda 

 

Aquest botó mostra la simbologia del mapa amb els símbols i colors utilitzats per representar cada element, 

així com la seva descripció. 

 

Figura 13. Llegenda en pantalla 

Es possible obtenir la llegenda en PDF per a la seva posterior impressió.  Quan es selecciona una parcel·la 

o punt sobre el mapa, s’activa la fitxa urbanística i es pot descarregar la llegenda en PDG fent clic sobre 

el text “Veure llegenda” que es mosta a la següent figura. 

 

Figura 14. Localització del botó per imprimir la llegenda 




