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INTRODUCCIÓ
Les actuacions del PMU han pretès donar resposta, d’una banda, a la diagnosi realitzada en les fases precedents del PMU i també, a les conclusions del debat realitzat a finals de l’any 2008 per les comissions de la Taula de la Mobilitat de Sabadell.
En aquest debat l’Ajuntament va poder conèixer de primera mà el posicionament
que tenen els diferents agents integrats a la Taula sobre les possibles actuacions
que poden donar solucions al sistema actual de mobilitat a Sabadell.
Les propostes d’actuació del PMU de Sabadell s’estructuren en diferents àmbits temàtics segons el mitjà de transport en el qual tenen més incidència. També hi ha
un conjunt de mesures de caràcter més transversal, enfocades a promoure un canvi
de cultura de la mobilitat i també unes altres relacionades amb les ordenances municipals i a millorar la gestió de la dels principals centres de treball de la ciutat.
Per a cadascuna de les actuacions s’ha realitzat una fitxa en la que a més de fer-ne
una descripció, s’inclou una justificació de la mateixa i que sol correspondre a un
element de la diagnosi del PMU. També s’inclou quins objectius ambientals i socials
es vol aconseguir amb la seva implementació, així com també els indicadors que
permetran avaluar, durant el període de vigència del pla, el grau d’eficàcia de la
mateixa. En concret, s’ha considerat oportú segmentar entre els indicadors
d’execució de l’actuació (per a conèixer si s’ha efectuat o no l’actuació) i els indicadors de seguiment (per tal de conèixer com està responent el sistema de mobilitat
a partir de la realització de les actuacions).
Per tal de programar les actuacions, la fitxa també inclou qui és l’agent responsable
de la seva execució, el cost estimat i el calendari. S’ha d’anotar que aquesta programació correspon a un escenari temporal horitzó de 6 anys, malgrat que a la
descripció de les actuacions també s’ha considerat oportú de vegades, un escenari
més estratègic a 12 anys vista.
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GLOSSARI
AMPA: Associació de Mares i Pares d’Alumnes
AMTU: Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
ATM: Autoritat del Transport Metropolità
BACC: Bicicleta Automòbil Club de Catalunya
BAU: Barreres Arquitectòniques Urbanístiques
C/D: Càrrega i descàrrega
CC: Centre de Control
CGM: Centres Generadors de Mobilitat
DAI: Detecció Automàtica d’Accidents
DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya)
DPTOP: Departament de Política territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya)
DUM: Distribució Urbana de Mercaderies
FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ICAEN: Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya)
IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio)
IMD: Intensitat Mitjana Diària
IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles
PDE: Pla de Desplaçaments d’Empresa
PDM: Pla Director de Mobilitat
PITC: Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya
PLSV: Pla Local de Seguretat Viària
PEM: Pla Específic de Mobilitat
PMR: Persones de Mobilitat Reduïda
POEC: Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials
PTVC: Pla de Transports de Viatgers de Catalunya
RMB: Regió Metropolitana de Barcelona
SAE: Sistema d’Ajut a l’Explotació
SCT: Servei Català de Trànsit (Generalitat de Catalunya)
TUS: Transports Urbans de Sabadell, SCCL
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
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1. Transport públic
Millora del transport públic en el sistema urbà de Sabadell i coordinació
amb el sistema urbà de mobilitat
Dins d’aquestes actuacions es promourà la millora de la xarxa urbana d’autobusos i
la seva extensió per donar major cobertura als diferents barris de la ciutat. Es preveu la reestructuració de la xarxa per tal d’adaptar-la al nou escenari ferroviari de
la ciutat, derivat del perllongament dels FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) fins als barris del nord-oest de la ciutat.
S’ha de fer constar que també hi ha un conjunt d’actuacions que són competència
d’altres administracions. Tot i que l’Ajuntament no en té la responsabilitat directe,
el PMU considera necessari promoure la coordinació i la col·laboració entre
l’administració

local

i

les

administracions

competents.

D’aquesta

manera,

l’Ajuntament haurà de tenir un paper més actiu i ser sovint més proactiu en la proposició de les solucions més ajustades a la realitat del municipi, així com també a
l’hora de donar compte de les necessitats que el municipi té en l’àmbit del transport
públic interurbà.
En conseqüència, el PMU estableix, la realització d’un estudi sobre la coordinació
física i horària dels transport urbà i interurbà d’acord amb els criteris que
s’estableixen al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC 2008-2012). Al
mateix temps també incorpora propostes de millora del transport públic dins del
sistema urbà de Sabadell. Entre aquestes mesures destaquen (a més de les que ja
incorpora el PTVC 2008-2012):

o

Es planteja un estudi que inclogui l’anàlisi de la implantació del tramvia que
cobreixi les zones de la ciutat que actualment no disposen de xarxa ferroviària i, per tant, afectaria a la zona sud de la ciutat i nord-oest amb connexió
amb diferents poblacions o zones de poblacions sense oferta ferroviària com
Barberà del Vallès i Ripollet.

o

Connexió entre el carril BUS-VAO previst a la carretera C-58 i els carrils-bus
urbans, per tal de garantir la continuïtat dels itineraris del transport públic.
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o

Creació d’intercanviadors de transport públic que permetin connectar serveis urbans, interurbans, diürns i nocturns a les estacions d’FGC (Centre i
Gràcia) i Rodalies Renfe (Pl. D’Antoni Llonch i Pl. Espanya).

o

Establiment de sistemes de recopilació i actualització de la informació en
temps real en els intercanviadors per tal de facilitar la intermodalitat dels
desplaçaments.

o

Creació d’aparcaments de bicicletes a les noves estacions ferroviàries.

o

Promoure mancomunar els serveis de transport urbà amb altres municipis
com Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.

o

Incrementar el recorregut i les freqüències de pas de diverses línies de
transport interurbà que connecten diversos municipis amb Sabadell (B1,
B2, C1, C2, C5).

Al mateix temps, el PMU incorpora la realització del seguiment del Pla d’innovació i
millora del transport interurbà (PTOP, 2003) de manera que les empreses que operen en l’àmbit territorial de Sabadell compleixin els seus plans d’innovació i millora.
També en aquest àmbit, l’Ajuntament haurà de fer el seguiment de l’execució de
les actuacions que afecten els modes ferroviaris.
Pel que fa a les infraestructures, es tracta de les actuacions que afecten la xarxa de
rodalies de Renfe del Pla d’Infraestructures de Rodalies de Barcelona (2009-2015)
el qual preveu la nova estació de Can Llong al nou barri de Can Llong amb 10.000
habitants, l’intercanviador de Renfe i FGC a l’estació de Sabadell Nord. Quant als
serveis, s’haurà de promoure l’increment de les expedicions en hora punta de la
línia R-4 Aeroport- Barcelona Catalunya-Sabadell-Terrassa-Manresa que assumeix
la unió dels actuals R4 Nord i R10.
Canvis en l’oferta dels serveis de transport públic urbà
Una de les actuacions més rellevants en l’àmbit del transport ferroviari a Sabadell
(en execució), és el perllongament de la línia ferroviària del Vallès de FGC fins a Ca
n’Oriac amb 5 noves estacions. La seva finalització està dins de l’horitzó temporal
del PMU, i s’ha de preveure que provocarà un canvi en el repartiment del transport
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públic urbà actual atès que el ferrocarril passarà a ser un nou mitjà de transport
públic capaç d’absorvir part de la demanda dels desplaçaments interns al municipi.
Per aquesta raó, el PMU contempla la necessitat de reestructurar la xarxa de transport públic urbà.
Més a curt termini, previ a la finalització del perllongament dels FGC, es preveu
una millora de l’oferta del servei d’autobús urbà. Aquestes actuacions es materialitzen amb la millora de les freqüències de pas de les línies que donen cobertura als
nous barris, estacions de ferrocarril i als polígons d’activitat econòmica. També es
contemplen mesures d’increment de la cobertura territorial a l’interior dels barris
amb menys ús del transport públic, així com també als nous desenvolupaments
urbanístics com la nova zona industrial Sant Pau de Riu-Sec i les noves zones residencials.
Amb la finalitat de cobrir un major ventall de demandes de mobilitat, el PMU també
preveu millorar els serveis de transport nocturn i estudiar la viabilitat del “bus barri” en aquelles zones de menor accessibilitat (Ca n’Oriac, Can Feu, Creu de Barberà
o futures àrees residencials estratègiques).
Actuacions enfocades a incrementar la velocitat comercial dels autobusos
urbans
S’estableixen un conjunt d’actuacions per tal d’incrementar la velocitat comercial
dels autobusos a través de la millora de les infraestructures de suport a la xarxa de
transport urbà (nous carrils bus-taxi), la realització d’actuacions sobre el viari que
afavoreixin els moviments exclusius en autobús, la millora de la informació i de les
condicions de les parades i les marquesines.
Com a mesura complementària i necessària per a permetre l’increment de la velocitat comercial dels autobusos, el PMU preveu l’establiment de prioritats semafòriques al transport públic en determinades cruïlles semaforitzades. En conseqüència,
s’inclou la renovació del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) per tal d’implantar un
sistema de prioritat semafòrica per l’autobús sense intervenció per part del conductor del vehicle.
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Altres actuacions incloses estan relacionades amb la millora de la informació que es
dóna a l’usuari per la web de l’Ajuntament. També es contempla adaptar la flota
d’autobusos urbans i les corresponents parades d’acord amb els criteris que garanteixin l’accessibilitat a tos els ciutadans.

2. Vehicle privat, infraestructures, aparcament i transport de mercaderies
Participar en la definició de la xarxa viària territorial i de connexió
En l’àmbit del vehicle privat també hi ha un conjunt d’actuacions que són competències d’altres administracions. El PMU preveu un conjunt de tasques de seguiment
i de participació per tal de promoure la coordinació i la col·laboració entre
l’administració local i les administracions competents amb la finalitat que les futures
infraestructures s’adeqüin el màxim possible a la realitat de Sabadell i del seu entorn.
En l’actualitat a Sabadell no hi ha un sistema complet de rondes o variants urbanes
que permetin desafectar el trànsit de pas per la ciutat, com si que es dóna a moltes
ciutats mitjanes catalanes. Només hi ha un tram de la Ronda d’Oest realitzat (i, en
execució el seu perllongament entre la N-150 i la carretera de Matadepera BV1248). La finalització del sistema de rondes no podrà estar enllestida en un termini
de 6 anys. En conseqüència, el PMU es marca com a objectiu alliberar el trànsit dels
principals eixos urbans (Gran Via, N-150 i Ronda de Ponent) que ocasiona nombrosos problemes de congestió i de la manca de permeabilitat entre els barris. S’ha de
tenir en compte que aquest fet condiciona la possibilitat de poder establir, en
l’horitzó a 6 anys vista, una jerarquia viària urbana completa.
Per tot això, la proposta del PMU dibuixa un esquema futur de funcionament de la
xarxa viària en un horitzó estratègic on s’han finalitzat el sistema de rondes, i es
proposa a curt i mig termini la realització de diferents actuacions:

o

Semaforització viària a la Gran Via: es desenvolupen un conjunt de mesures
que tenen com a finalitat millorar el trànsit a través de la construcció d’un
nou carril de circulació a la mitjana central, millorar el pas dels vianants amb
la instal·lació de noves interseccions semaforitzades i també millorar la se-
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guretat viària, a través de la introducció de sistemes de limitació de la velocitat als passos viaris subterranis.
o

Estudiar la transformació de la Gran Via en una avinguda.

o

Estudiar la urbanització i el condicionament de la N-150 per a configurar-la
com un eix urbà i no com una travessera urbana.

o

Promocionar el desenvolupament dels estudis informatius de la Ronda d’Est
de Sabadell i la finalització del tram de la Ronda d’Oest entre la carretera N150 i la carretera de Matadepera (BV-1248).

Pacificar els carrers de la xarxa viària secundària
El PMU introdueix els criteris de pacificació del trànsit a tota la ciutat (excepte xarxa
viària bàsica) per tal de distribuir més equilibradament l’espai entre els diferents
usuaris de l’espai públic. La mesura contempla la creació de noves zones de pacificació del trànsit (zones 30 i carrers de prioritat invertida). El PMU delimita i prioritza les actuacions a realitzar en els propers anys.
També es preveu millorar la mobilitat a la zona centre de la ciutat en el que es vol
racionalitzar l’ús del vehicle privat i prioritzar els mitjans de transport més sostenibles. En aquest sentit, actualment existeix un procés participatiu, que inclou un
concurs d’idees sobre aquesta qüestió. El PMU inclourà mesures per a portar a la
pràctica les conclusions d’aquest procés participatiu.
Gestió integral de l’aparcament
En relació a l’aparcament, la diagnosi del pla ja posava de relleu la importància
d’establir una gestió global de la política d’aparcament com a eina de racionalitzar
els desplaçaments en vehicle privat. La proposta del pla, tot i que no desenvolupa
un conjunt d’actuacions concretes, estableix la necessitat d’elaborar un estudi que
tingui com a eixos prioritaris d’actuació:

o

Zonificar i ampliar la zona blava.

o

Establir reserves d’aparcament en calçada per a residents.

o

Completar al xarxa de pàrquings de rotació.
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o

Incrementar els pàrquings públics amb una oferta destinada als residents que permeti reduir l’espai públic destinat a l’aparcament de vehicles.

o

Construir altres aparcaments de dissuasió als accessos de la ciutat o
a les estacions ferroviàries.

o

Estudiar la tarificació diferenciada de la zona blava (encarint les zones de major pressió) i les zones d’aparcament residencial en calçada
a la zona centre de la ciutat.

o

Promoure una estratègia homogènia de tarificació dels pàrquings públics en funció del tipus de demanda que es vol cobrir (de dissuasió al
centre de la ciutat, d’alta rotació, per a residents, etc.), així com
també l’establiment d’abonaments destinats a promoure l’aparcament
residencial fora de calçada.

o

Incrementar l’oferta d’aparcaments per a motos.

L’alternativa escollida també recull un tipus de mesures més toves adreçades a
disminuir la nombrosa indisciplina d’aparcament que es dóna a la ciutat, l’estudi de
mesures de gestió i control del trànsit i també sobre la distribució urbana de mercaderies.
Gestió i control del trànsit urbà
La proposta recull la necessitat d’establir mecanismes per al control del trànsit urbà, especialment a la xarxa viària bàsica de circulació de la ciutat. Inicialment, es
preveu la implantació d’un sistema central de gestió, amb uns equips de comunicacions a 5 aparcaments de la zona centre i la instal·lació de 5 panells d’informació
variable, i el sistema de comunicacions sense fils entre els diferents elements del
conjunt.
Increment de les actuacions enfocades a millorar la seguretat viària
S’estableixen un conjunt de mesures adreçades a incrementar el control de velocitats i les infraccions de trànsit, el control de sistemes passius de seguretat i controls d’alcoholèmia i també la redacció i implementació del Pla Local de Seguretat
Viària (PLSV).
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Promoció de la eficiència dels vehicles
En l’àmbit de la millora de l’eficiència dels vehicles, s’estableix la construcció de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics (actualment dos ja es troben construïts i en
funcionament), així com també mesures de promoció de les avantatges ambientals
derivades de la circulació de vehicles menys contaminants. En aquesta mateixa
línia, l’ajuntament preveu difondre els avantatges ambientals que suposa la circulació amb vehicles menys contaminants entre la ciutadania, així com també incrementar la participació d’aquest tipus de vehicles dins de la flota de vehicles de serveis tècnics municipals (i, estudiar-ne els beneficis obtinguts).

3. Mobilitat i educació
La promoció de l’educació ambiental en matèria de mobilitat és un eix bàsic per
millorar la convivència, el respecte i la seguretat dels usuaris de l’espai públic. Les
campanyes de comunicació i divulgació, les activitats a les escoles o altres actuacions ajuden a sensibilitzar la ciutadania i poden incidir a l’hora de moure’s per la
ciutat de manera més segura, responsable i sostenible. En conseqüència,
s’estableixen un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu reduir la participació del vehicle privat per anar a l’escola a través de l’extensió del projecte de camins escolars iniciat per l’Ajuntament l’any 2006.
També destaquen actuacions que permetran la millora de la informació sobre els
transports i la mobilitat a Sabadell com ara:

o

Edició i publicació de guies de mobilitat i transport on es reculli tota la
informació disponible a Sabadell

o

Millora de la web de mobilitat i transport de l’Ajuntament de Sabadell.

L’Ajuntament preveu també promoure l’organització de cursos de conducció segura
en bicicleta i eficient i segura en vehicle privat.
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4. Bicicleta
Increment de les vies ciclistes urbanes i dels espais per a bicicletes
En l’àmbit de la bicicleta s’incorporen un conjunt de mesures que actualitzen el Pla
Director de Bicicletes (any 1999) i promou altres actuacions que permetran fomentar-ne la seva participació en el repartiment modal.
Entre les actuacions més rellevants, destaca l’ampliació de la xarxa de vies ciclistes,
(que en l’horitzó del PMU s’estableix un increment del 6,6%) millorar les condicions
tècniques de determinades vies ciclistes existents que requereixen intervencions de
millora. Es tracta de situacions en les que els ciclistes impedeixen la circulació dels
vianants o en les que no es garanteix suficientment la seguretat de la circulació
ciclista (millores seguretat en cruïlles, millora de senyalització orientativa, etc.).
El PMU també inclou l’increment de la xarxa d’aparcaments ciclistes (s’estableix un
increment del 30% l’any 2014) Com a mesures més toves, el PMU també preveu la
potenciació de l’aparcament de bicicletes en els pàrquings públics i la promoció del
registre municipal de bicicletes.
Promoure la connectivitat en bicicleta dins del sistema urbà de Sabadell
El pla incoropora l’impuls d’un sistema de bicicleta pública comarcal. Aquesta iniciativa té la voluntat d’impulsar la millora de la connectivitat entre els municipis del
sistema urbà de Sabadell en el sentit que la bicicleta podria convertir-se en un mitjà complementari al transport públic. Per tal de propiciar els desplaçaments intermunicipals amb aquest mitjà, també es contempla el treball conjunt amb els municipis propers i la Generalitat de Catalunya per tal millorar la xarxa ciclista interurbana.

5. Vianants, barreres i accessibilitat
La compacitat urbana de la ciutat de Sabadell, la seva grandària i la seva topografia
la converteixen en una ciutat idònia pels desplaçaments a peu. De fet, s’ha de tenir
present que actualment el 61,2% dels desplaçaments interns a Sabadell es realitzen a peu. Les propostes de l’alternativa escollida estan enfocades a millorar la
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qualitat de l’espai destinat als vianants per tal que hi puguin caminar més còmodament ja que, en ocasions, l’espai destinat als vianants no presenta les millors
condicions de seguretat i comoditat.
Increment dels espais de convivència
D’una banda es planteja la necessitat d’ampliar l’actual zona d’estar del centre de la
ciutat en els carrers més comercials i també desenvolupar un conjunt d’actuacions
destinades a crear una xarxa d’itineraris principals per a vianants. Aquests darrers,
a més de tenir unes condicions tècniques favorables, també hauran de garantir la
connectivitat entre els diferents barris i entre els principals centres generadors de
mobilitat de la ciutat.
En relació a la necessitat de disminuir l’efecte barrera que suposa per als vianants
els grans eixos viaris que travessen la ciutat, l’alternativa escollida incorpora actuacions destinades a millorar la permeabilitat de la Gran Via, de carretera N-150 i la
carretera de Molins de Rei. En les tres vies, es proposa l’increment del nombre de
passos semaforitzats per a vianants.
Promoció de l’accessibilitat
Per la millora de l’accessibilitat, l’alternativa escollida planteja l’aplicació dels criteris tècnics i normatius del Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de
l’access¡bilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques i s’aprova el codi de
accessibilitat en les actuacions als passos de vianants i l’increment de cruïlles amb
semàfors sonors a la ciutat.

6. Normativa i polígons d’activitat
Redacció d’una nova ordenança de circulació que contempli les noves necessitats de la mobilitat a la ciutat
Per tal d’afavorir els processos de gestió de la mobilitat és convenient l’existència
d’un marc normatiu favorable i que en l’àmbit del PMU es tradueix en l’aprovació de
noves ordenances municipals o de modificacions de les existents. En conseqüència,
i atès que l’actual ordenança de circulació de Sabadell de l’any 1992 va quedar ob-
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soleta amb l’aprovació del nou Reglament general de circulació de l’any 2003, es
preveu la modificació de l’actual. Aquesta nova ordenança haurà de regular aspectes de la mobilitat urbana relacionats amb la circulació de vehicles a motor i de bicicletes i vianants, l’estacionament, la càrrega i descàrrega, l’estacionament i la seguretat viària, entre d’altres.
Millora de l’accessibilitat als centres generadors de mobilitat
Tenint en compte que la Llei 9/2003, de la mobilitat indica que els PMU han
d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. L’alternativa
proposada preveu realitzar el seguiment de la redacció dels Plans Específics de Mobilitat (PEM) i en determina algunes línies d’actuació. En aquest sentit, l’Ajuntament
col·laborarà amb la Generalitat i els empresaris en l’elaboració d’aquests plans.
En allò referent als Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE), també es preveu que
l’Ajuntament redacti el corresponent PDE i també vol donar suport tècnic a les empreses instal·lades a Sabadell i que han d’elaborar un PDE.
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TRANSPORT PÚBLIC
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La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i les Directius nacionals de la mobilitat
que la desenvolupen, marquen els compromisos de la Generalitat de Catalunya amb
l’assoliment d’un model de mobilitat sostenible on és dóna prioritat a modes com el
transport públic, la bicicleta o l’anar a peu.
Alguns dels principis inspiradors de l’esmentada llei fan referència al dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb
el mínim impacte ambiental possible; a la prioritat dels mitjans de transport de
menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies; al foment i la
incentivació del transport públic i col·lectiu i d'altres sistemes de transport de baix o
nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu; així com l'impuls d'una
mobilitat sostenible.
En relació a aquests paràmetres es presenten una conjunt de d’actuacions per millorar la mobilitat amb mitjans de transport públic a la ciutat i el seu entorn, amb
l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i universal.
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1.1. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
1.1.1. Coordinar la xarxa de transport públic per facilitar la intermodalitat i la optimització de la xarxa
Justificació
La intermodalitat és un element bàsic per l’eficiència del transport públic en una
ciutat. Així doncs, la coordinació física i horària entre les xarxes de transport públic
facilita l’intercanvi modal i un valor positiu en l’ús d’aquest servei.
El PTVC 2008-2012 (Pla de Transports de Viatgers de Catalunya), defineix les pautes per implantar una bona coordinació de la xarxa autobús-ferrocarril:
o

Els intercanviadors es consideren els espais més idonis per garantir una coordinació adequada entre mitjans. Si aquesta infraestructura no és possible,
l’accés entre la parada de l’autobús i l’estació de ferrocarril s’ha de facilitar
en temps de recorregut, itinerari i informació.

o

Pel que fa a la localització de les parades de l’autobús es determina una distància màxima de 300 metres entre la parada de bus i l’estació. En les línies
urbanes aquesta distància s’hauria de reduir.

o

Es considera òptim un temps d’espera bus-tren, i viceversa, inferior als 10
minuts (inclòs el temps de compra del bitllet), als quals cal sumar-hi els de
l’itinerari entre la parada i l’estació. Cal garantir les mateixes oportunitats
de coordinació horària en tots dos sentits de circulació, i maximitzar-les en
les hores punta.

o

Integració de la informació. La senyalització s’ha de fer en un doble sentit:
indicació de localització de la parada del bus i de l’estació (recorregut més
curt). La instal·lació de panells SAE és la solució òptima per una informació
precisa en temps real.

Descripció
En base a les pautes definides pel PTVC 2008-2012 es coordinarà la xarxa de
transport públic urbà de Sabadell, és a dir, transport públic urbà, transport públic
interurbà i ferrocarrils per facilitar la intermodalitat, tot garantint una coordinació
física i horària.

26

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels operadors de transport públic col·lectiu. Any 2008

La coordinació física s’aconseguirà tenint en totes les estacions de ferrocarril, o en
un àmbit molt proper (sempre que sigui possible inferior a 300 metres), un servei
de bus urbà. Això caldria millorar-ho a l’estació de Sabadell Sud de Renfe i a
l’estació de Sabadell Estació de FGC, on actualment només hi arriben serveis urbans; i cal tenir-ho en compte en les noves estacions de FGC de l’Eix Macià i Ca
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N’Oriac (vegeu la coordinació física de la xarxa de transport públic actual al següent
mapa).
En aquests nodes intermodals cal assegurar una bona senyalització dels serveis de
transport públic existents i la informació adient d’aquests, així com informació del
municipi i dels seus serveis. En relació a la informació, cal estudiar la possibilitat
d’implantar panells amb informació a través del SAE dels serveis interurbans als
principals nodes intermodals: estació d’autobusos i futur intercanviador de l’estació
de Plaça d’Espanya, i mantenir o ampliar el SAE del servei de transport públic urbà
(vegeu actuació 1.2.3). La informació del SAE dels serveis interurbans, s’ha de realitzar en coordinació amb els operadors integrats a la RMB que disposen d’aquest
servei, competència de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per tal de disposar de la informació de tots els autobusos interurbans que donen servei a Sabadell.
Pel que fa a la coordinació horària cal assegurar la possibilitat de canviar de mitjà,
bus urbà o interurbà, quan arriben o marxen els ferrocarrils, i viceversa, especialment en les hores punta de matí i de tarda; recomanant un temps d’espera òptim
entre bus-tren, i viceversa, inferior als 15 minuts en les hores punta.
Cal garantir les mateixes oportunitats de coordinació horària en tots els sentits de
circulació i intentar maximitzar-los en les hores punta.
En la coordinació entre transport urbà i interurbà per carretera cal racionalitzar i
millorar l’eficiència dels recursos, mitjançant acords de col·laboració entre els actors
de transport, ja que cal evitar superposicions d’itineraris i fer més eficient el servei.
La intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport públic (busos urbans, interurbans o ferrocarrils) està subjecte a la normativa d’accés de cada operador.
Per tal d’aconseguir dur a terme l’anterior, es treballarà per establir convenis entre
els operadors de transport que donen servei de transport públic urbà i interurbà a
Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya; així, s’aprofitaran i racionalitzaran els
recursos disponibles i es garantirà l’efectivitat d’aquests serveis.
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Efectes ambientals i socials
o

Millorar la intermodalitat entre els mitjans de transport públic pot contribuir
a promoure l’ús d’aquests mitjans especialment en els desplaçaments interurbans i, per tant, a disminuir la mobilitat en transport privat.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

o

DPTOP. Generalitat de Catalunya.

Agents implicats
o

Operadors de transport públic (Transports Urbans de Sabadell, SCCL.; Grup
Sarbus; Grup Sagalés; Rodalies Renfe i FGC).

o

Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi de coordinació física i horària dels mitjans de transport
públic.

o

Reunions entre l’Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents.

o

Parades de transport públic amb serveis urbans i interurbans.

Indicadors de seguiment
o

Núm. de viatges multimodals

o

Distància i temps de recorregut entre les parades de ferrocarril i d’autobús

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 22.000 €. Estudi sobre coordinació física i horària entre
ferrocarril i autobús urbà i interurbà: Fase 1 (2010).

o

Fase 2 (2012-2014): 9.000 €. Estudiar l’elaboració d’acords de col·laboració
per facilitar coordinació entre el transport de viatgers per carretera urbà i interurbà. Implantació de la informació del SAE a estació d’autobusos interurbans i del futur node intermodal de Plaça d’Espanya: Fase 1 (2009-2011) i
Fase 2 (2012-2014).
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1.1.2. Promoure accions per part dels cossos de seguretat i de les
diferents administracions per tal que vetllin i millorin la seguretat
dels usuaris del transport públic
Justificació
La seguretat percebuda pels usuaris del transport públic, tant a l’interior del mitjà
de transport com a les zones d’espera, és un element clau pel seu ús, ja que la
sensació de inseguretat pot provocar que no s’utilitzi un servei de transport públic.
Així doncs, cal garantir que qualsevol usuari se senti segur en usar qualsevol mitjà
de transport públic a qualsevol hora del dia.
Descripció
Potenciar la col·laboració entre els diferents àmbits de l’Ajuntament per garantir i
millorar la seguretat amb qualsevol mitjà de transport públic de la ciutat i a qualsevol hora del dia. Es tindrà especial atenció en aquelles zones més problemàtiques,
especialment en horaris nocturns com l’estació de Sabadell sud i la Zona Hermètica.
També es necessitarà una vigilància especial al bus nit.
Efectes ambientals i socials
o

Establir mesures per millorar la seguretat al transport públic pot contribuir a
promoure’n l’ús.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operadors de transport públic (Transports Urbans de Sabadell, SCCL.; Grup
Sarbus; Grup Sagalés; Rodalies Renfe i FGC).

o

Departament d’interior, relacions institucionals i participació. Generalitat de
Catalunya.

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l'Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents per millorar la seguretat.
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Indicadors de seguiment
o

Denúncies localitzades en serveis de transport públic.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 16.500€

o

Fase 2 (2012-2014): 16.500€
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1.2. SERVEI URBÀ D’AUTOBÚS
1.2.1. Reestructuració de la xarxa de transport públic urbà actual:
augmentar cobertura territorial i freqüències de pas
Justificació
L’actuació de reestructuració de la xarxa de transport públic urbà té l’objectiu de
millorar la competitivitat del servei urbà d’autobusos davant del vehicle privat i adaptar la xarxa a les necessitats de mobilitat de la població de Sabadell en els seus
desplaçaments intramunicipals.
Segons dades de l’Enquesta de Sabadell de l’any 2006 en dia feiner, un 42,2% dels
desplaçaments de connexió entre els districtes de Sabadell és fan en transport privat, mentre que la quota d’ús del transport públic és de 16,8%. Aquestes línies
d’actuació pretenen un canvi modal en benefici del transport públic.
Descripció
Les línies d’actuació són:
¾

A mitjà termini i en relació amb el perllongament de la línia S2 de FGC a Sabadell fins a Ca n’Oriac, amb 5 noves estacions i que crearà un nou servei de metro urbà; es revisarà l’estructura de la xarxa del transport públic urbà actual.
Les actuacions proposades són:
o

Fer una anàlisi general de la mobilitat a Sabadell.

o

Adequar l’oferta a la demanda del servei del transport públic urbà. A partir
d’estudis d’aforaments de viatgers per parades, amb enquestes puja i baixa
o anàlisi d’origen i destinació. Amb aquestes actuacions es podrà fer una
gestió més acurada del servei actual.

o

Redissenyar la xarxa de transport públic, especialment el servei de bus urbà, amb la nova infraestructura ferroviària en funcionament. Cal plantejar
la xarxa actual com a línies complementàries a la nova xarxa de FGC per tal
d’evitar recorreguts duplicats en superfície i soterrats.

o

Es considerarà de forma especial la connexió amb altres modes de transport
i, de forma especial amb les línies interurbanes.
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o

Les millores previstes hauran de preveure una més fàcil connexió amb el
ferrocarril, un accés prioritari a la zona central de vianants, la connexió amb
les línies interurbanes de bus i la proximitat entre les parades de bus amb
els aparcaments de bicicletes.

o

Es proposarà als municipis amb continuïtat del teixit urbà, en concret Sant
Quirze del Vallès, Barberà del Vallès o Badia del Vallès, mancomunar la
xarxa d’autobusos urbans.

¾

A més curt termini, i a nivell general, s’estudiarà la millora de la freqüència de
pas de totes les línies, per tal de millorar la connectivitat amb aquests mitjans a
l’interior del municipi.
o

Millorar la freqüència de pas de les línies de transport públic urbà que donen servei als principals centres generadors de mobilitat de la ciutat: Hospital Taulí, Hospital Aliança i altres centres sanitaris; estació d’autobusos interurbans i estacions de ferrocarrils (Rodalies Renfe i FGC); i centres
d’activitat econòmica i polígons industrials.

o

Increment de la cobertura territorial del servei de transport públic urbà dins
els barris de la ciutat, principalment en aquells on l’ús del transport públic
urbà tingui un pes reduït en els desplaçaments interns. Alhora, estudiar
possibles canvis i millores en les línies de transport públic urbà que donen
servei a les noves Àrees Residencials Estratègiques de Can Puiggener i Torre Romeu i a la nova zona residencial de Can Gambús, per tal d’adequar
l’augment de la demanda de mobilitat d’aquestes zones al servei actual. En
aquest sentit cal estudiar també les connexions futures dins de la nova zona industrial de Sant Pau de Riu-sec.

o

Millorar la connexió en transport públic urbà entre els barris de la ciutat,
especialment entre aquells que tenen uns fluxos de mobilitat més importants. Cal estudiar també les connexions amb la futura zona industrial de
Sant Pau de Riu-sec i la resta de la ciutat.

Efectes ambientals i socials
o

Millorar el servei de transport públic urbà farà incrementar la quota d’ús
d’aquests mitjans en els desplaçaments interns al municipi.
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Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi de revisió de l’estructura de la xarxa de transport públic de Sabadell.

o

Línies modificades i noves d’autobús urbà.

o

Convocatòries de la Taula de mobilitat sobre transport públic.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en transport públic urbà.

o

Quota d’ús del transport públic urbà.

o

Variació de l’accessibilitat en transport públic dels diferents barris de la ciutat

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2011): 1.500.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 4.500.000 €
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1.2.2. Transmetre en temps real, a través de la pàgina web, la informació de la xarxa: incidències, canvis de recorreguts, horaris,
etc.
Justificació
Per millorar la competitivitat del transport públic, cal que el servei tingui les característiques de comoditat i fiabilitat necessàries pels usuaris. La informació és un
element fonamental per a l’usuari del transport públic i contribueix a fer el servei
més atractiu. La implementació d’una informació completa, clara, actualitzada i accessible permet incrementar la quota d’ús del transport públic.
Descripció
Facilitar a l’usuari del transport públic urbà la informació dinàmica d’incidències de
la xarxa en temps real, a través de la pàgina web municipal. D’aquesta manera es
poden conèixer incidències, canvis de recorregut, horaris dels serveis, etc.
Pel desenvolupament d’aquesta actuació, cal aprofitar la informació de la que disposa TUS amb el Sistema d’Ajut a l’Explotació (SAE). Aquest sistema, aplicat actualment a 54 parades del servei d’autobús urbà i en el que com a mínim totes les
línies disposen d’una parada amb SAE, permet gestionar la flota en temps real i
realitzar mesures de temps i de distància dels recorreguts.
Efectes ambientals i socials
o

Coneixement de la informació i incidències en relació al servei d’autobús urbà i per tant, facilitar l’ús als usuaris.

Agents responsables
o

Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Protocol entre l’operador i l’Ajuntament per incorporar la informació del SAE
al web municipal.

o

Reunions entre l'Ajuntament i TUS amb punts de l'ordre del dia sobre aquestes qüestions

Indicadors de seguiment
o

Número d’incidències

o

Número de visites a la web

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012-2014): 21.600 €
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1.2.3. Millora de les infraestructures de la xarxa de transport públic
urbà
Justificació
Per tal de donar prioritat al transport públic urbà i augmentar, per tant, la competitivitat entre aquest servei i el transport privat es vol millorar la qualitat i el servei
de l’autobús urbà, tot millorant els components infraestructurals de la xarxa, ja
siguin actuacions sobre el viari, com les instal·lacions estàtiques, on se situen a les
parades.
Descripció
Aquesta actuació es desenvolupa amb dues línies: la millora de les actuacions sobre
el viari, i les instal·lacions estàtiques.
¾ Actuacions sobre el viari: són mesures destinades a millorar la velocitat comercial dels autobusos, per tal de garantir una major freqüència de pas i, per tant,
millorar la satisfacció del ciutadà que percep un increment de la puntualitat i
menors intervals de pas.
o

Millora de la segregació carril bus-taxi on sigui factible en funció de la
tipologia de la via.

o

Implementar nous carrils bus-taxi. Aquestes infraestructures permeten separar el trànsit dels autobusos de la circulació dels vehicles privats, disminuint així les interferències entre aquests dos modes de
transport, augmentant la velocitat comercial dels autobusos i la regularitat. Aquesta nova infraestructura s’ha d’implementar allà on hi
hagi un volum de trànsit important, on el pas de serveis d’autobús
sigui destacat i on la secció del carrer ho permeti. Actualment a Sabadell existeixen quatre trams de vies amb existència de carrils-bus
taxi reservats. Actualment, ja existeixen carrils exclusius pel transport públic a la plaça del Mercat, al carrer de Calderón, al passeig de
Manresa. Acutalment, ja està previst un carril exclusiu a l’avinguda
de Josep Tarradellas.

o

Establir prioritats semafòriques pels autobusos urbans. Aquesta mesura permet donar prioritat de circulació al transport col·lectiu a les
cruïlles semaforitzades, normalment aquelles que són problemàtiques
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pels seus girs, o on el volum de circulació dels autobusos sigui molt
elevat. Actualment a Sabadell es disposen de dues cruïlles amb prioritat semafòrica pels autobusos que funcionen amb comandament a
distància activat pels propis conductors. En concret, es farà la connexió de diferents reguladors semafòrics al sistema centralitzat per millorar-ne la seva gestió en diferents punts de la ciutat, es modificarà
el software del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) per tal
d’implantar un sistema de prioritat semafòrica per l’autobús sense intervenció per part del conductor del vehicle, s’equiparan progressivament vehicles de la flota d’autobusos perquè es pugui comunicar
amb el SAE i es modificaran la programació semafòrica de diferents
creuaments de la ciutat.
o

Finalment, es continuaran realitzant actuacions en vers als moviments exclusius en autobús. Actualment es disposa de gir exclusiu al
creuament de la ronda de Ponent amb carretera de Terrassa, a la
carretera de Barcelona amb la Gran Via, al carrer de Vilarrúbies amb
Via Massaguè. A curt termini es preveu un gir exclusiu a la plaça
d’Espanya.

Xarxa de Carrils bus futura:
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¾ Instal·lacions estàtiques. Per millorar la competitivitat del transport públic, cal
que el servei tingui les característiques de comoditat i fiabilitat necessàries pels
usuaris. La informació és un element fonamental per a l’usuari del transport públic i contribueix a fer el servei més atractiu. La implementació d’una informació
completa, clara, actualitzada i accessible permet incrementar la quota d’ús del
transport públic. Pel correcte desenvolupament d’aquestes mesures i poder fer
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una millor gestió de la xarxa es realitzaran estudis d’aforaments de viatgers per
parades (tal i com recull la mesura 1.2.1).
o

Estudiar la necessitat d’ampliar les parades amb marquesines.
L’actuació es dirigeix a estudiar la possible ampliació de les parades
dels autobusos urbans senyalitzades amb marquesines, bàsicament a
les parades amb més pujades (segons estudi puja/baixa actuació
1.2.1) i aquelles amb freqüències de pas baixes, per fer més còmode
l’espera. Cal tenir en compte també l’ampliació de parades senyalitzades amb marquesines als nous barris residencials de Can Gambús i
Can Llong. Actualment un 56% de les 373 parades estan senyalitzades amb marquesines, mentre que el 44% restant (164) estan senyalitzades amb pals (vegeu següent mapa).
Alhora cal assegurar que en aquests elements hi hagi la informació
bàsica següent:


horaris de la línia o línies que passen per aquell punt



plànol de la xarxa de transport públic urbà, amb un “zoom” de
la zona més propera (excepte en els pals de parada)



mapa d’altres mitjans de transport i serveis municipals propers.

L’actuació consistirà en ampliar la vorera a l’àmbit de la parada de
l’autobús. Aquesta solució permet un major respecte per part dels
conductors de l’espai reservat per la parada d’autobús, garantint a les
persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació la utilització de l’autobús, també que l’autobús es pugui situar molt a prop de
la plataforma, sense haver de fer maniobres, facilitant així un accés
còmode i ràpid; i incrementant la velocitat comercial del mateix ja
que el temps d’espera de l’autobús per incorporar-se a la circulació
disminueixi. I per últim s’aconsegueix una optimització de l’espai dedicat a les parades de l’autobús ja que es necessita menys recorregut
per les maniobres d’entrada i sortida de les mateixes.
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En les parades senyalitzades amb pals, per motiu d’espai, cal que
només hi hagi els horaris de la línia o línies que passen per aquell
punt.
Com a criteri per la ubicació de les mateixes, entre d’altres, es tindrà
en compte l’entorn immediat i, per tant, les activitats econòmiques
permetent la visibilitat dels establiments.
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o

Estudiar la necessitat d’ampliar els panells informatius SAE a les parades i la seva implementació progressiva. Estudiar la possibilitat
d’ampliar el SAE a més parades d’autobús urbà, tant les senyalitzades amb pals com amb marquesines, fet que permetria ampliar la informació que es dóna a l’usuari en temps real, tant a la parada com
la informació transmesa a la web de l’operador i l’Ajuntament (en relació amb l’actuació 1.2.2). Continuant així la tasca que està desenvolupant l’empresa operadora del servei urbà (TUS) col·locant panells
informatius gestionats amb el SAE. Aquest sistema, que actualment
s’aplica a 54 parades, un 15% del total de parades (vegeu següent
mapa) i en el que com a mínim totes les línies disposen d’una parada
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amb SAE, permet gestionar la flota en temps real i realitzar mesures
de temps i de distància dels recorreguts. El criteri per la seva ampliació ha de ser que les parades del tram central i aquelles externes
amb més pujades (segons estudi puja/baixa actuació 1.2.1) han de
disposar d’aquesta informació.
¾ Finalment, s’estudiaran punts d’intercanvi modal a quatre punts de la ciutat: a la
zona centre de la ciutat, a la plaça d’Antoni Llonch, a la zona del barri de Gràcia i
la zona de la plaça d’Espanya. Ja que a aquests hi ha concentració de línies i/o
parades d’autobusos urbans i interurbans, parades de ferrocarrils i altres serveis
públics; ordenant així l’espai públic disponible. El detall dels intercanviadors es
desenvolupa a l’actuació 1.3.1.
Efectes ambientals i socials
o

Millora de la qualitat del servei de transport públic.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Km de carrils bus-taxi

o

Cruïlles amb prioritat semafòrica pel transport públic

o

Elaboració de l’estudi d’infraestructures i instal·lacions de la xarxa de transport públic.

Indicadors de seguiment
o

Velocitat comercial i de recorregut del transport públic urbà de superfície

o

% de parades amb marquesina

o

% de parades amb SAE
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Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2011): 96.250 €. Nous carrils bus-taxi. Cost 90.000 €. Estudi d'infraestructures i instal·lacions de la xarxa de transport públic (ampliar carrils
bus-taxi / marquesines / SAE / prioritats semafòriques). Cost 6.250 €

o

Fase 2 (2012-2014): 43.971 €. Estudi de millora i instal·lació de noves prioritats semafòriques. Cost 43.971 €
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1.2.4. Estudiar la viabilitat d'implantar el "Bus Barri"
Justificació
La mobilitat interna al municipi de Sabadell es realitza en un 10% en transport públic, especialment amb autobús urbà, un 27,6% en transport privat i un 62,4% en
modes no motoritzats. La mobilitat interna en els districtes de la ciutat és fa principalment en modes no motoritzats, mentre que en les connexions entre districtes es
majoritari l’ús del transport privat (42,2%), seguit dels modes no motoritzats
(41%) i del transport públic (16,8%). En relació amb aquesta distribució modal,
aquesta actuació pretén augmentar l’ús del transport públic, especialment l’autobús
urbà, en els desplaçaments dins i entre districtes.
Descripció
Estudiar

la

viabilitat

d’implantar serveis de “bus
barri”

en

aquelles

zones

amb una menor accessibilitat a la xarxa actual de
transport públic urbà (vegeu següent mapa) i on per
raons

orogràfiques

o

de

l’envelliment de la població
resident siguin serveis amb
una

demanda

d’usuaris
per

potencial

destacada,

exemple

Ca

com

n’Oriac,

Can Feu o la Creu de Barberà

o a les futures Àrees

Residencials

Estratègiques

de Can Puiggener i Torreromeu.
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Efectes ambientals i socials
o

Augmentar l’accés als serveis de transport públic, especialment a aquells
col·lectius amb més dificultats de mobilitat.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Expedicions/dia bus barri.

o

Realització d’avaluació de noves ofertes de servei de bus barri.

o

Convocatòries de la Taula de mobilitat sobre transport públic.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en bus de barri.

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012): 10.500 €. Estudi de viabilitat d’implantar serveis de bus barri.
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1.2.5. Estudiar la possibilitat d’establir serveis d’autobús urbà nocturn
Justificació
L’oferta d’oci nocturn existent a la ciutat de Sabadell, amb el complex de la Zona
Hermètica, fa necessari l’existència d’un servei d’autobús urbà nocturn que connecti
aquesta zona amb altres punts de la ciutat. D’aquesta manera es milloraria la competitivitat del transport públic davant del transport privat en l’accés a aquesta zona
en els desplaçaments urbans d’oci nocturn. Actualment no existeix un servei de
transport públic urbà nocturn, i el servei diürn té un horari de 4 del matí a 23 hores
en dies feiners, mentre que en dissabtes i festius es redueix l’horari especialment
d’inici al matí, essent el primer servei a les 5 hores en dissabte i a les 7 hores en
dies festius.
S’ha de tenir en compte l’existència de tres línies d’autobús nit interurbà que donen
servei a Sabadell i que poden complementar el servei ofert pel transport urbà.
L’accessibilitat que ofereixen aquestes 3 línies actuals mostra com bona part de la
ciutat queda fora de la cobertura territorial que ofereixen.
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Descripció
Realitzar un estudi sobre la millora del transport públic nocturn a la ciutat.
S’inclouen tres alternatives d’actuació per millorar la mobilitat nocturna amb transport públic:
¾ Modificar els horaris de la línia diürna L1, per augmentar el servei en horari
nocturn, mantenint el recorregut i la freqüència de pas actual en aquestes hores que és de 30 minuts.
¾ Crear un servei d’autobús urbà nocturn amb circulació els dijous nit, divendres
nit i dissabte nit i amb un recorregut per l’eix nord-sud de la ciutat fins el barri
de Ca n’Oriac, passant pel centre i connectant amb l’estació de Sabadell Sud i
Sabadell Nord de Renfe i Sabadell Rambla de FGC i amb la zona d’oci situada a
l’Eix Macià. Així doncs, es proposa un recorregut de la Zona Hermètica fins a
Ca n’Oriac (vegeu següent mapa). Aquest servei a part de donar cobertura interna a la ciutat, ha de permetre la intermodalitat amb altres mitjans, especialment amb el ferrocarril, ha d’estar adaptat a persones amb mobilitat reduïda
i ha de funcionar amb energies menys contaminants.
¾ Crear un nou servei d’autobús urbà nocturn, amb dos horaris diferents, dijous
i divendres nit i dissabtes i vigílies de festiu, i combinant dos trajectes, per tal
d’augmentar el servei i la cobertura territorial. Es proposa combinar el trajecte
entre l’eix nord sud de la ciutat i l’eix est-oest. La freqüència de pas seria entre 60, 45 i 30 minuts segons el trajecte.
Efectes ambientals i socials
o

Augmentar l’accessibilitat al transport públic nocturn.

o

Reducció de la sinistralitat associada a la mobilitat.

Agents responsables
o

Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

o

Empresaris dels locals d’oci de la Zona Hermètica de Sabadell.
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Expedicions/dia bus nocturn.

o

Convocatòries de la Comissió de Transport Públic de la Taula de Mobilitat.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en bus nocturn

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012): 6.500 €
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1.2.6. Promoure l'ús de vehicles de transport públic urbà que funcionin amb energies alternatives
Justificació
En el marc de treballar per una mobilitat sostenible, cal promoure l’ús de vehicles
de transport públic que utilitzin biocarburants (biodièsel i bioetanol), gas natural,
hidrogen i d’altres combustibles i sistemes de tracció més sostenibles i menys nocius pel mediambient.
Amb aquesta mesura es pretén reduir les emissions contaminants i els consums
energètics de la flota d’autobusos urbans, millorant així la qualitat de l’aire de Sabadell.
Descripció
La flota actual de l’empresa concessionària del servei de transport urbà, compta
amb 64 vehicles, que funcionen amb gasoil tradicional. Per tal de millorar la qualitat
de l’aire:
-

S’estudiarà la introducció d’energies renovables en la flota actual de TUS.
Seguint amb la línia estudiada pel mateix operador d’introduir vehicles
híbrids (combinats amb electricitat) o que funcionin amb gas natural.

-

En les previsions de renovació, aproximadament 24 nous vehicles amb el
termini d’execució d’aquest Pla de Mobilitat, aquests hauran de funcionar
amb energies menys contaminants en els sistemes de propulsió.

Efectes ambientals i socials
o

Reduir la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit rodat.

o

Reduir els impactes de la mobilitat al canvi climàtic.

o

Reduir l’impacte sonor

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Operador de transport públic urbà
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Agents implicats
o

Àrea d’urbanisme: sostenibilitat i gestió d’ecosistemes. Ajuntament de Sabadell

o

Institut Català de l’Energia. Generalitat de Catalunya

o

Direcció General de Qualitat Ambiental. DMAH Generalitat de Catalunya

o

Agrupació de Municipis Titulars de Transport Urbà (AMTU)

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Avaluació d’alternatives per introduir energies renovables a la flota actual de
l’operador de transport públic urbà.

o

Reunions entre l’ajuntament i l’operador de transport públic urbà

Indicadors de seguiment
o

Proporció de vehicles de la flota d’autobusos urbans que utilitzen combustibles i sistemes de tracció més sostenibles i saludables pel mediambient.

o

Contaminació atmosfèrica. Nivells d’immissió de gasos contaminants.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 5.900 €. Estudi per introduir energies renovables a la
flota actual de TUS: 5.000 €. Seguiment flotes menys contaminants: 900 €.

o

Fase 2 (2012-2014): 900 € Seguiment flotes menys contaminants: 900 €.
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1.2.7. Adaptació de la flota de vehicles de transport públic urbà i
parades urbanes als criteris d’accessibilitat
Justificació
L’actuació d’adaptació de la flota i les parades del transport públic urbà de té
l’objectiu de millorar la competitivitat del servei urbà d’autobusos davant del vehicle
privat i adaptar les condicions dels punts d’accés al vehicle a les necessitats de mobilitat de la població de Sabadell en els seus desplaçaments intramunicipals.
La diferent normativa vigent actualment en matèria de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, refoses i desenvolupades en el Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat, fixa en les competències dels municipis, relacionades amb les barreres arquitectòniques urbanes, l’aplicació de les normes
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en l’urbanisme en l’exercici
de l’ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; els parcs i els jardins; la
pavimentació de les vies públiques urbanes; la conservació de camins i vies rurals i
la protecció del medi, així com l’elaboració de plans locals d’adaptació i supressió de
barreres arquitectòniques.
En virtut d’aquestes competències i les obligacions determinades també normativament, l’Ajuntament de Sabadell, ha vingut realitzant anualment inversions destinades a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
Amb

aquesta

actuació

es

dona

continuïtat

a

la

política

de

promoció

de

l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques que l’Ajuntament de Sabadell ve portant a terme en els darrers anys, donant solució a l’accessibilitat al
transport públic a persones amb mobilitat reduïda.
Descripció
Les línies d’actuació són:
o

Execució de plataformes per l’accés als vehicles de transport públic col•lectiu
urbà, mitjançant l’ampliació de les voreres de diferents punts de parada de
la ciutat. Adaptant l’execució a la geometria necessària per a garantir
l’entrada i sortida de passatgers als vehicles en les millors condicions
d’accessibilitat possibles.
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o

Compra de vehicles adaptats substituint els que no compleixen els criteris
d’accessibilitat.

Efectes ambientals i socials
o

Millorar el servei de transport públic urbà farà incrementar la quota d’ús
d’aquests mitjans en els desplaçaments interns al municipi.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

o

Servei de Manteniments

Agents implicats
o

Operador de transport públic urbà

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Número de vehicles nous adaptats.

o

Número de parades adaptades.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en transport públic urbà.

o

Quota d’ús del transport públic urbà.

o

Variació de l’accessibilitat en transport públic dels diferents barris de la ciutat

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2010): 100.000 € adaptació de la flota

o

Fase 2 (2010-2014): 300.000 € adaptació de les parades

53

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

1.3. TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ
1.3.1. Elaborar propostes i fomentar la implantació de mesures de
millora de la mobilitat interurbana
Justificació
En els desplaçaments de connexió dels residents a Sabadell predomina l’ús del
transport privat, amb un 75,1%, mentre que l’ús del transport púbic és del 21,6%
(segons dades de l’Enquesta de Sabadell del 2006). Entre aquests últims destaca
l’ús del ferrocarril (81%), mentre que l’autobús interurbà representa el 7%.
Amb aquesta actuació es pretén millorar el servei de transport públic amb autobús
interurbà per augmentar el repartiment modal d’aquests mitjans en els fluxos de
connexió amb altres municipis, especialment aquells que formen part del seu àmbit
d’influència directa i on la xarxa ferroviària no hi dóna suficient cobertura (tant territorial com temporal). Aquesta mesura també hauria de permetre guanyar major
intermodalitat entre l’autobús interurbà i les estacions ferroviàries.
Descripció
Potenciar la mobilitat amb transport públic, amb autobús interurbà, a l’àmbit més
proper al municipi de Sabadell i zones generadores de mobilitat del seu entorn.
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) defineix la xarxa
de serveis i equipaments de transport a Catalunya, per això esdevé l’eina per gestionar i planificar el servei de transport públic per carretera en aquest territori. Aquest pla recull un seguit de propostes en relació al servei de transport públic interurbà per carretera a Sabadell i al seu entorn. Per això des de l’Ajuntament es vetllarà pel compliment d’aquestes propostes i la seva execució, sol·licitant les millores
a les empreses que ofereixen els serveis i a les administracions competents.
En concret, les propostes d’actuacions de transport interurbà d’autobús i de connexió amb els altres modes de transport a la ciutat de Sabadell són:

54

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

Recull de les propostes que concreta a l’entorn de Sabadell el PTVC :
o

Línia Sabadell-Barcelona reforçant a hora punta amb expedicions directes,
condicionat a la implantació del carril BUS-VAO a la C-58 entre RipolletMeridiana a Sant Andreu.

o

Línia Sant Llorenç Savall-Castellar del Vallès-Sabadell incrementar l’oferta.

o

Línia Vic-Sabadell proposta d’oferir una oferta diària mínima.

o

Línia Palau-Solità i Plegamans-Sabadell incrementar l’oferta.

o

Línia Badia del Vallès-Barberà del Vallès–Sabadell millorar la freqüència i
l’accés a l’hospital de Sabadell.

o

Línia Ripollet- Sabadell millorar la freqüència i l’accés a l’hospital de Sabadell

o

Línia N63 Barcelona-Matadepera i N64 Barcelona-Sabadell

o

N65 Barcelona- Castellar del Vallès analitzar la cobertura horària donat que
hi ha una franja d’enllaç entre el servei diürn i nocturn que resta sense cobrir: de 22.00h a 00.00h i de 5.00h a 7.00h. i amb una freqüència per hora
en cada sentit.

o

Línia al Polígon industrial Sabadell-Sud i línia al Polígon Riu Ripoll millorar la
xarxa viària d’accés als polígons i planificar els serveis de transport públic
que millorin les condicions de desplaçaments laborals a les zones industrials.

Recull de propostes genèriques del PTVC amb interès per a la ciutat de Sabadell:
o

Carril-Bus. Creació de carrils d’entrada i sortida específics per l’autobús que
permetin mantenir la continuïtat amb la xarxa urbana o la millora de
l’emplaçament de les parades en els itineraris interurbans i urbans de les línies.

o

Estacions de rodalies. Millora de l’accessibilitat.

o

Estacions de ferrocarril amb el transport per superfície. Assegurar la connexió i establir sistemes de coordinació d’horaris i freqüències per reduir el
temps d’espera. Augmentar les parades d’intercanvi bus urbà-bus interurbà.
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o

Intercanviadors dels diferents modes de transport: establir sistemes de recopilació i actualització de la informació en temps real (Sistema d’Ajuda a
l’Explitació, SAE).
-

Instal·lar pannells informatius amb rutes i serveis alternatius.

-

Establir la coordinació entre els diferents horaris dels modes de
transport a les estacions o als intercanviadors intermodals de transport per tal de reduir d’espera i optimitzar els temps de recorreguts
totals.

-

Facilitar transbordaments amb un temps d’espera bus-tren i viceversa, inferior a 10 minuts.

-

Adaptació del intercanviador a persones amb mobilitat reduïda, encaminaments per invidents i senyals per a discapacitats auditius.

-

Xarxa de transport mitjançant sistemes de bicicletes.

-

Creació d’aparcaments d’intercanvi (park and ride) per contribuir al
traspàs de persones usuàries del vehicle privat cap un sistema bimodal tren-bus.

o

Estació d’autobusos. Integració de la informació
-

Dotació de pantalles TFT i pannells per desenvolupar un projecte
d’informació estàtica (SIE) sobre els horaris de sortida.

-

Connexions dels diversos SAE,s per donar una informació als usuaris
en temps real tels diferents modes de transport públic.

o

Potenciació de la web de mobilitat com a guia del transport urbà i interurbà.
Es preveu impulsar que serveixi de referent en la planificació de rutes del
transport públic.

o

Priorització semafòrica.

Propostes d’actuació a Sabadell en base a les propostes genèriques del PTVC:
o

Carril-Bus. Creació de carrils d’entrada i sortida específics per l’autobús als
accessos a Sabadell des de la C-58, que permetin mantenir la continuïtat
amb la xarxa urbana o la millora de l’emplaçament de les parades en els iti-
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neraris interurbans i urbans de les línies. I allargar el carril BUS-VAO fins a
Sabadell, per tant, afectant a totes les entrades i sortides de la C-58 al municipi de Sabadell.
o

Estacions de rodalies. Millora de l’accessibilitat a l’estació de Rodalies RENFE
de Sabadell Centre.

o

Intercanviadors dels diferents modes de transport. Creació d’ intercanviadors de línies urbanes, interurbanes i diürnes i nocturnes a les estacions de
FGC (Centre i Gràcia) i de Rodalies RENFE a la pl. d’Antoni Llonch

i pl.

d’Espanya (estació d’autobusos). Assegurar la connexió i establir sistemes
de coordinació d’horaris i freqüències per reduir el temps d’espera. Augmentar les parades d’intercanvi bus urbà-bus interurbà.

Pl. Espanya

Pl. d’Antoni Llonch

Gràcia

Centre
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o

Estació d’autobusos a la pl. d’Antoni Llonch Integració de la informació. Establir sistemes de recopilació i actualització de la informació en temps real
(SAE). Informació a totes les estacions d’autobús.

o

Potenciació de la web de mobilitat com a guia del transport urbà i interurbà.
Es preveu impulsar que serveixi de referent en la planificació de rutes del
transport públic a través de la web municipal de Sabadell.

Propostes d’actuació a Sabadell no previstes en el PTVC:
o

Creació d’aparcaments de bicicletes en les noves estacions de tren i ampliar
en la estació d’autobusos amb més unitats.

o

Mancomunar els servei de transport públic urbà amb els municipis amb continuïtat del teixit urbà: Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sant Quirze del
Vallès.

o

Línies interurbanes B1 i B2 allargar el recorregut fins la pl. Espanya per enllaçar-les amb el nou intercanviador i millorar la interconnexió de la xarxa.

o

Línies interurbanes C1-C2-C5 millorar de les freqüències.

L’elaboració d’un nou instrument de planificació de la mobilitat d’abast supramunicipal, podria afavorir la millora de la mobilitat interurbana en el sistema urbà de
Sabadell.
Efectes ambientals i socials
o

Millorar la xarxa de transport públic farà incrementar la quota d’ús d’aquests
mitjans, tant en els desplaçaments interns com de connexió.

Agents responsables
o

DPTOP Generalitat de Catalunya

Agents implicats
o

Operadors de transport (ATM, Empresa Sagalés, SA, La Vallesana, SA,
Transport Públics, SA)
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o

Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l’Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents.

Indicadors de seguiment
o

Quota d’ús del transport públic interurbà en els desplaçaments de connexió
intermunicipals

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 9.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 9.000 €
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1.3.2. Fer el seguiment del compliment del Pla d'Innovació i Millora
de la Qualitat del transport interurbà
Justificació
La Generalitat de Catalunya, a través del Decret 128/2003, de 13 de maig, sobre
mesures d’innovació i foment de la qualitat a la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers a Catalunya, oferia la possibilitat d’allargar el període de concessió
a les empreses operadores del servei d’autobús interurbà que presentessin un pla
d’innovació i millora de les seves flotes; amb l’objectiu de regenerar la xarxa i reforçar l’oferta de transport públic interurbana a Catalunya. Els plans contenen: millores en la flota del material mòbil, mesures d’accessibilitat per a PMR, innovacions
tecnològiques, etc.
L’execució d’aquests plans d’innovació i millora per part de les empreses operadores ha de permetre:
-

La renovació i accessibilitat dels vehicles, fins assolir una edat mitjana de
la flota no superior a set anys.

-

La certificació de la qualitat de les empreses d’acord amb normes ISO o
equivalents.

-

La incorporació generalitzada de sistemes automàtics de validació i venda de títols de transport i sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE).

-

La incorporació de dispositius enregistradors de dades d’accidents a tots
els vehicles.

-

Estructures tarifàries que incorporin una àmplia oferta de títols bonificats.

-

L’aplicació de programes de gestió mediambientals amb obtenció de la
certificació corresponent.

-

La incorporació de mesures específiques de suport a les PMR.

-

La millora de la xarxa mitjançant la incorporació de nous serveis.
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Les 68 empreses que gestionen les 166 concessions de la xarxa de transport regular de viatgers per carretera de Catalunya van presentar el seu pla de millora. Així,
les empreses que donen servei al municipi de Sabadell hi són incloses.
Descripció
Fer el seguiment des de l’Ajuntament de Sabadell d’aquestes empreses per tal que
compleixin els seus plans d’innovació i millora, per aconseguir un millor servei en
els desplaçaments interurbans amb autobús i una accessibilitat universal en aquests trajectes.
Efectes ambientals i socials
o

Millora de la qualitat del servei de transport públic.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Operadors de transport (Empresa Sagalés, SA; La Vallesana, SA; Transport
Públics, SA).

o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP. Generalitat de Catalunya.

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Peticions per escrit adreçades al departament competent de la Generalitat
de Catalunya

Indicadors de seguiment
o

Percentatge de vehicles i línies adaptades a PMR, amb SAE i amb certificació
ISO.

o

Edat mitjana de la flota.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 3.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 3.000 €
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1.3.3. Fer el seguiment per tal que la flota de trens i infraestructures siguin adaptats a les persones amb mobilitat reduïda
Justificació
L’accessibilitat universal que han de garantir els mitjans de transport públic es manifesta, en el cas del ferrocarril, en oferir unes estacions i uns trens adaptats. Cal
tenir present que el perfil d’usuaris del transport públic i les dificultats que tenen les
persones amb problemes de mobilitat, justifiquen encara més l’extensió de
l’accessibilitat en aquest sector.
Descripció
Es treballarà per garantir que les instal·lacions i les infraestructures ferroviàries i la
flota dels trens que donen servei a Sabadell estiguin adaptades a les persones amb
mobilitat reduïda, per assegurar l’accés universal a aquests mitjans de transport.
L’Ajuntament, tot i que no té aquestes competències, vetllarà per tal que
s’acompleixi la normativa al respecte i els projectes de rehabilitació d’estacions i de
renovació/adaptació del material mòbil. Especialment a les estacions de Sabadell
Nord, Sabadell Centre, Sabadell Sud i a la flota de trens que hi circulen. Es realitzarà el seguiment de l’execució d’allò establert en el Pla d’infraestructures de rodalies
de Barcelona 2009-2015 del Ministerio de Fomento i de les obres de perllongament
d’FGC en tot allò relacionat amb l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Paral·lelament l’Ajuntament treballà per tal que les estacions ferroviàries d’ADIF i
determinats trens disposin del servei d’assistència especial per facilitar els desplaçaments a viatgers que tinguin mobilitat reduïda. S’ha de considerar que aquest
servei especial que ja s’atorga en determinades trens i estacions de la xarxa de
rodalies de Barcelona.
Efectes ambientals i socials
o

Millora de la qualitat del servei de transport públic.

o

Augmentar l’accessibilitat al transport públic.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
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Agents implicats
o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

o

Ministeri de Foment

o

Adif

o

Renfe Operadora

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l’Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents.

Indicadors de seguiment
o

Nombre d’estacions de ferrocarril adaptades a PMR.

o

Percentatge d’unitats de tren adaptats a PMR.

o

Assistència al viatge per PMR

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 3.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 3.000 €
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1.3.4. Fer el seguiment del desenvolupament de les actuacions que
afecten als modes ferroviaris proposades en l’àmbit de Sabadell en
el planejament superior
Justificació
En els desplaçaments de connexió dels residents a Sabadell predomina l’ús del
transport privat, amb un 75,1%, mentre que l’ús del transport púbic és del 21,6%
(segons dades de l’Enquesta de Sabadell del 2006). Entre aquests últims destaca
l’ús del ferrocarril (81%), mentre que l’autobús interurbà representa el 7%.
Amb la voluntat d’aconseguir una mobilitat més sostenible, reduint l’impacte del
vehicle privat i motivant un canvi en el repartiment modal a favor del transport públic, diferents instruments de planejament han dibuixat una nova xarxa ferroviària
a l’entorn de Sabadell que significarà que en menys de cinc anys es creïn tres estacions ferroviàries noves, una d’elles com a intercanviador. Així mateix, altres actuacions complementàries a la xarxa metropolitana comportaran millores en el servei.
Descripció
Es realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions que afecten als modes
ferroviaris proposades en l’àmbit de Sabadell en documents de planificació superior.
En concret, les mesures proposades en els diferents documents són:

¾

Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC)
o

Propostes que afecten a la línia del Vallès de FGC:


Construcció de la nova cua de maniobres a Plaça Catalunya de
Barcelona, permetrà augmentar les circulacions possibles fins
a un interval de 90 segons entre cada expedició des de Plaça
Catalunya. Amb aquesta actuació es podrà augmentar la capacitat del corredor Barcelona – Vallès en un 33%.



Intercanviador a l’estació de Plaça Espanya entre el servei de
FGC i Renfe.



Garantir els objectius de qualitat del servei amb relació al
temps de viatge dempeus i al grau d’ocupació dels trens en
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relació a la demanda prevista al 2012. Així, es proposa augmentar en un 4% les places per Km diàries a la línia del Vallès.
o

Propostes que afecten a la línia R4 Nord de Renfe:


Augmentar expedicions en hora punta a la línia R4 Aeroport –
Barcelona Catalunya – Sabadell – Terrassa – Manresa, que assumeix la unió entre les actuals R4 Nord i R10.



Per complir els objectius de qualitat es preveu augmentar en
un 2,8% les places per Km diàries per l’escenari de l’any
2012.



Millora dels intervals de pas fins als 13 minuts, per reduir aglomeracions en els trens. Actualment la freqüència de pas de
trens d’aquesta línia és d’entre 13 i 17 minuts.



Ampliació de longitud de les andanes fins als 200 metres per
tal de permetre l’accés de trens de més longitud.

¾

Pla d’Infraestructures de Rodalies de Barcelona (2009-2015)
o

Propostes que afecten a la línia R4 Nord de Renfe:


Nova estació de Can Llong, al nou barri sabadeallenc de Can
Llong, amb 10.000 habitants, situada entre Sabadell Nord i
Terrassa Est. Aquesta estació donarà servei als barris de la
zona nord i oest de la ciutat així com també per municipis
propers.



Intercanviador entre Renfe i FGC a l’estació de Sabadell Nord
de Renfe.



Ampliació de longitud de les andanes fins als 200 metres per
tal de permetre l’accés de trens de més longitud.

¾

Altres propostes de documents varis


Estudi de la nova línia ferroviària orbital
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Efectes ambientals i socials
o

Millorar la xarxa de transport públic farà incrementar la quota d’ús d’aquests
mitjans, tant en els desplaçaments interns com de connexió.

Agents responsables
o

Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

ATM

o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

o

Ministeri de Foment

o

FGC

o

Adif

o

Renfe Operadora

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l’Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents.

Indicadors de seguiment
o

% de compliment dels diferents plans en l’àmbit de Sabadell

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 9.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 9.000 €
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1.4. TAXI
1.4.1. Controlar i vigilar l'intrusisme que pateixen els taxis a Sabadell
Justificació
En el sector del taxi es donen certs episodis d’intrusisme per part de professionals
d’altres municipis o, fins i tot, de particulars que exerceixen de taxistes. El control i
de supervisió per part de l’autoritat competent facilita que hi hagi una major percepció de canviar les pràctiques que vulneren la normativa..
Descripció
Potenciar la col·laboració entre els cossos de seguretat de l’Ajuntament (policia
municipal), el servei de mobilitat de l’Ajuntament i el servei de taxi municipal per
realitzar campanyes de control de les llicències de taxi.
Efectes ambientals i socials
o

Millora del servei que ofereix el sector del taxi a la ciutat de Sabadell.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Sindicats i emissores de taxi

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l’Ajuntament i el servei de taxi.

o

Número de controls de documentació als taxistes.

Indicadors de seguiment
o

Denúncies realitzades per intrusisme.

Cost estimat i calendari
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o

Fase 1 (2009-2011): 16.500 €

o

Fase 2 (2012-2014): 16.500€
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1.4.2. Estudi de les parades de taxi actuals pel que fa a la situació i
a la reserva d'espai segons la demanda.
Justificació
Per tal de millorar l’eficiència energètica del taxi, i evitar al màxim els quilòmetres
en buit, tant per l’estalvi energètic, com per baixar la contaminació i reduir la congestió, cal conèixer la situació del sector i fer-lo del tot eficient.
Descripció
Realització d’un estudi sobre el sector del taxi a Sabadell que permeti veure quina
és la demanda actual de serveis de taxi a la ciutat, l’origen i la destinació dels viatges que realitzen els taxis del municipi així com l’origen dels taxis d’altres municipis, la incidència de l’intrusisme professional en el sector, les previsions a mig termini, així com la formulació de propostes de nova ubicació, de canvi o d’eliminació
de les parades actuals. En aquest sentit, caldrà valorar si la reserva d’espai actual a
cada parada s’ajusta a les necessitats del sector o si cal augmentar o reduir l’espai
destinat a parada de taxi.
Efectes ambientals i socials
o

Millora del servei del taxi a la ciutat de Sabadell

o

Reducció dels nivells de soroll associats a la mobilitat

o

Reducció de la contaminació atmosfèrica associada a la mobilitat

o

Millora de la fluïdesa del trànsit a la ciutat

o

Reducció del consum de combustible

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell.

Agents implicats
o

Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Ràdio Taxi Sabadell

o

Servei de Comerç i Turisme
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi sobre el sector del taxi.

Indicadors de seguiment
o

Número de taxis per parada

o

Infraccions d’estacionament il·legal

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): 28.200 €

70

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

1.4.3. Promoure l'estudi de mancomunar el servei de taxis de Sabadell amb els municipis del voltant
Justificació
Des de l’any 2000, els municipis de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès són una
àrea de prestació conjunta del servei de taxi mitjançant un conveni interadministratiu; amb aquest acord, els taxis d’ambdues poblacions poden actuar conjuntament i
indistinta als dos termes municipals. Per tal de millorar el servei del taxi i fer una
millor gestió del sector a nivell global es realitzarà d’un estudi sobre la viabilitat
d’estendre aquest conveni als municipis que tenen una major relació de mobilitat,
econòmica i social amb Sabadell.
Descripció
Realització d’un estudi que valori la possibilitat de mancomunar el servei de taxi en
aquells municipis entre els quals el taxi realitza més trajectes: Sabadell/Sant Quirze
del Vallès, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i altres municipis
propers.
Efectes ambientals i socials
o

Optimització i millora del servei de taxi al Sistema Urbà de Sabadell

o

Reducció de l’intrusisme de taxis d’altres municipis

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès Oriental

o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

o

Sindicats i emissores de Taxi

o

Ajuntaments dels municipis que formen part del Sistema Urbà de Sabadell

o

Consell Català del Taxi

Indicadors d’execució de l’actuació
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o

Elaboració de l’estudi sobre el sector del taxi.

o

Reunions entre els ajuntaments del sistema urbà de Sabadell.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en taxi. Evolució.

o

Evolució del nombre de llicències de taxi en els municipis a mancomunar segons tipologia

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): Imputat dins de l’actuació 1.4.2
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1.4.4. Millora de la qualitat del servei que actualment ofereix el sector del taxi a Sabadell
Justificació
Augmentar la quota de desplaçaments que el servei del taxi realitza actualment a
Sabadell passa per potenciar la qualitat del servei, i ajustar-lo a les noves necessitats de la ciutadania.
Descripció
Estudiar el desenvolupament de diferents línies de millora de la qualitat del servei
basades en:
•

Incrementar la dotació de taxis accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. Revisar el sistema d’ajudes actual, bonificacions fiscals
o subvencions per aquells taxistes que optin per comprar un vehicle
accessible a PMR.

•

Millorar la informació disponible a les parades de taxi (tarifes, telèfons, ubicació de les diferents parades a tot el municipi, etc.).

•

Promoure la renovació de la flota de taxis amb vehicles eficients a nivell ambiental i energètic.

•

Promoure la implementació de sistemes tecnològics i informàtics que
permetin el pagament de les tarifes amb telèfon mòbil, reserva de
taxi per Internet, etc.

Efectes ambientals i socials
o

Millora dels estàndards de qualitat de la informació i del servei de taxi al
municipi.

o

Millora de l’accessibilitat al transport públic de les persones amb mobilitat
reduïda (PMR).

o

Reducció de la contaminació atmosfèrica associada a la mobilitat.

o

Reducció del consum de combustibles basats en el petroli.
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Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

o

Consell Català del Taxi

o

Ràdio Taxi Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi sobre el sector del taxi.

Indicadors de seguiment
o

Percentatge i número de vehicles de la flota accessibles a persones amb
mobilitat reduïda.

o

Percentatge i número de les parades perquè disposin de la informació necessària.

o

Percentatge i número de vehicles de la flota híbrids, elèctrics o amb baixos
consums.

o

Percentatge i número de vehicles de la flota que disposen del servei de pagament amb targeta o telèfon mòbil.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): cost imputat dins de l’actuació 1.4.2
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1.4.5. Estudiar el desenvolupament de noves oportunitats de negoci
del sector del taxi en el sistema de transport públic de Sabadell
Justificació
L’ampliació de la línia S2 d’FGC prevista per finals de l’any 2011 o la possible instauració d’un sistema de lloguer de bicicletes públiques a Sabadell, obliga a que el
sector del taxi de Sabadell reorienti la seva activitat cap al desenvolupament de
noves formes de negoci i així adaptar-se a altra tipus de necessitats que puguin
oferir nous mercats.
Descripció
Realització d’un estudi que faci una diagnosi de la situació actual del sector del taxi
a Sabadell i elabori propostes de mesures en aquest àmbit sobre noves potencialitats i noves prestacions de serveis:
•

Transport nocturn

•

Taxi a demanda en col·lectius específics com poden ser PMR, gent
gran o visites mèdiques, i en aquelles zones amb urbanisme dispers o
amb baixa densitat de població que no fa rentables altres mitjans de
transport públic col·lectiu

•

Taxi compartit entre diverses persones

•

Tarifa fixa per servei / Sistema de tarifes: establiment d’una ruta fixa

Efectes ambientals i socials
o

Optimització dels recursos

o

Millora de la rendibilitat del sistema

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

o

Consell Català del Taxi
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o

Sindicats i emissores de Taxi

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi sobre el sector del taxi.

Indicadors de seguiment
o

Viatges anuals en taxi.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): cost imputat dins de l’actuació 1.4.2
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1.5. ANÀLISI DE LA XARXA DE TRANSPORTS PÚBLICS
1.5.1. Estudi de viabilitat d'altres modes de transport
Justificació
Els mitjans de transport públic que donen servei actualment a Sabadell són: autobús urbà, taxi, autobús interurbà diürn i nocturn i ferrocarril. Amb aquesta oferta
de serveis, l’ús del transport públic en els desplaçaments dels residents a Sabadell
(segons dades de l’Enquesta de Sabadell del 2006) és d’un 12,7%. Entre aquests,
l’autobús urbà s’usa en un 57,6% del total de fluxos en transport públic, els FGC en
gairebé el 20% i Renfe Rodalies en un 13,8% del total.
Descripció
Per tal d’augmentar l’oferta dels serveis de transport públic i promoure, per tant, un
major ús d’aquests modes, es promouran els estudis i projectes per implantar nous
possibles mitjans per donar servei a la mobilitat interna i de connexió de Sabadell.
Així doncs, es proposa que el municipi de Sabadell participi en la planificació, disseny i presa de decisions dels nous modes de transport públic plantejats en el planejament superior i que tenen implicació en el municipi, per tal que es tinguin en
compte els interessos municipals.
El 14 d’abril de 2009 del Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar una moció al Ple
de l’Ajuntament de Sabadell, per tal que el ple adoptés els següents posicionaments:
•

Primer.- Fer un posicionament públic en favor del projecte de tramvia pel Vallès i estudiar la viabilitat de la proposta que s'està elaborant en el marc de la revisió del Pla Territorial Metropolità.

•

Segon.- Notificar l’anterior acord al Departament de Política Territorial d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, als Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya.

El resultat va ser que el Ple de l'Ajuntament de Sabadell va donar suport per unanimitat al projecte del Tramvia del Vallès (TramVallès).
Atesa aquesta decisió del Ple de l’Ajuntament, es planteja un estudi que inclogui
l’anàlisi de la implantació del tramvia que cobreixi les zones de la ciutat que actu-
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alment no disposen de xarxa ferroviària i, per tant, afectaria a la zona sud de la
ciutat i nord-oest (barris de Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda, Les Termes, Can Roqueta, Torre-Romeu, Poble Nou, Can Gambús, Arraona-Merinals, Can
Rull i Castellarnau) amb connexió amb diferents poblacions o zones de poblacions
sense oferta ferroviària com Barberà del Vallès i Ripollet.
Efectes ambientals i socials
o

Millorar la xarxa de transport públic farà incrementar la quota d’ús d’aquests
mitjans, tant en els desplaçaments interns com de connexió.

o

Reduir la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit rodat

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Autoritat del Transport Metropolità

o

Generalitat de Catalunya.

Agents implicats
o

Secretaria per la Mobilitat. DPTOP Generalitat de Catalunya

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi de viabilitat d’altres mitjans de transport.

o

Reunions entre l’Ajuntament, els operadors de transport i altres administracions competents.

Indicadors de seguiment
o

Núm. de noves iniciatives plantejades

o

Quota d’ús del transport públic.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 25.000 €. (Estudi implantació del tramvia: 21.000 €.
Seguiment de la planificació superior de nous modes de transport 4.500 €)

o

Fase 2 (2012-2014): 4.500€. Seguiment de la planificació d’administracions
competents de nous modes de transport.
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2. VEHICLE PRIVAT, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENT I TRANSPORT DE MERCADERIES
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La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat estableix, entre el seus objectius,
l’anàlisi de les polítiques de planificació i la implantació d'infraestructures sota criteris de sostenibilitat, i racionalitzar l'ús de l'espai viari, de manera que cada mitjà de
desplaçament i cada sistema de transport disposi d'un àmbit adequat als principis
de la Llei de la mobilitat.
Al mateix temps la Llei estableix com a objectius la disminució de la congestió a les
zones urbanes, la promoció dels mitjans de transport més ecològics, la definició de
polítiques que permetin el desenvolupament harmònic i sostenible del transport de
mercaderies i fomentar la reducció de l'accidentalitat. A les Directrius nacionals de
mobilitat, a banda de concretar aquests aspectes, determina la necessitat de promoure estratègies de gestió integrada de l’aparcament com a eina de regulació de
la mobilitat en vehicle privat.
A continuació es presenten una conjunt de propostes relacionades amb el vehicle
privat enfocades a assolir aquests objectius a la ciutat de Sabadell.
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2.1. VEHICLE PRIVAT. MODEL DE CIRCULACIÓ
2.1.1. Participar en la definició de la xarxa viària territorial i de connexió
Justificació
La xarxa viària d’accés a Sabadell està formada per un conjunt de vies d’alta capacitat que són competència del Ministerio de Fomento (AP-7) i de la Generalitat de
Catalunya (C-58), junt amb altres vies de menor capacitat però que la connecten
amb els municipis més propers, com la N-150 (també de la Generalitat de Catalunya) via configurada com una travessera urbana que permet la connexió amb Terrassa, Badia i Barberà seguint l’eix nord-oest sud-est de la ciutat, la C-1413a (permet l’accés des de St. Quirze del V. i Sentmenat), la B-124 (connecta amb Castellar
del V.), la B-140 (que dóna accés als municipis de Polinyà i Sta. Perpètua de M.) i
la C-155 (que connecta amb Polinyà i Palau-solità i Plegamans). Pel municipi també
hi transcorren dues carreteres de la xarxa viària local com ho són la BV-1414 (Crta.
de Bellaterra) i la BV-1248 (Crta. De Matadepera).
En aquest sistema urbà a l’entorn de Sabadell hi ha planificades un conjunt de noves infraestructures viàries d’alta capacitat, que constituiran el sistema de rondes
extern a la ciutat: ronda Oest, ronda Sud o vial interpolar, ronda Est i ronda Nord o
B-40. La ronda Oest és la via més avançada, amb un tram executat (fins a la N150) i un altre en construcció (fins a la ctra. de Matadepera). La resta de vies es
troben en diferents fases de planificació i projecte.
Descripció
L’Ajuntament continuarà les tasques de seguiment i participació en la planificació
de les infraestructures viàries del seu entorn immediat, incidint en la importància
de la configuració del sistema de rondes per la ciutat i garantint la connexió eficient
amb la xarxa viària bàsica i local (que aquesta pugui absorbir el trànsit provinent
d’aquestes noves vies). L’objectiu és poder alliberar als grans eixos urbans (Gran
Via, N-150, Ronda Ponent) del trànsit de pas que ocasiona avui en dia nombrosos
problemes de congestió i de manca de permeabilitat entre els barris.

En

conseqüència,

l’Ajuntament

haurà

de

realitzar

el

seguiment

del

Pla

d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) i també del futur
Pla

Territorial

Parcial

metropolità

de
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d’infraestructures de mobilitat que s’inclou al l’avantprojecte del Pla Territorial metropolità de Barcelona és el següent:
•

Ronda Oest. La ronda oest és una via que connecta l’autopista C-58 amb la
futura B-40. Aquesta via esdevé un element estructurador de la xarxa viària
de Sabadell i del conjunt de la comarca. Actualment, s’ha construït un vial
de 1.300 m de longitud amb enllaços a la C-58 i a la N-150. Es preveu que
l’any 2010 s’hagi finalitzat el tram que connecta la N-150 amb la carretera
de Matadepera (BV-1248), atès que la Generalitat ja ha licitat les obres
d’aquest perllongament i també d’una calçada lateral de 4 km de longitud de
la C-58 (que eixamplarà el tram de la ronda existent de 2 carrils a 3 carrils
per sentit). Aquest perllongament permetrà alleugerir el trànsit que accedeix
a la trama urbana de Sabadell millorant-se de forma significativa la fluïdesa
del trànsit a la xarxa viària de Sabadell. Es preveu que aquesta ronda registri una intensitat de trànsit de l’ordre d’uns 30.000 vehicles diaris de mitjana.

•

Ronda Nord. La ronda Nord de Sabadell coincideix amb el Quart Cinturó o
B-40. La ronda nord ha de connectar la carretera de Matadaperera (BV1248) amb la carretera de Castellar del Vallès (B-124).

•

Ronda Est. És un element bàsic per a diversificar el flux de trànsit des del
barri Torre-romeu i el polígon de Can Roqueta, cap a la ronda Sud i les connexions a l’AP-7. La prioritat s’estableix a definir-ne el traçat entre el Santuari de la Salut i el sector sud de la ciutat. La resta del traçat necessita un
acurat estudi de necessitats i d’integració en el territori.

•

Ronda Sud: coincideix amb la via Interpolar sud des de Sant Cugat fins a
Santa Perpètua, com una via que connecta aquests municipis i dóna cobertura a les zones industrials per on passa. A Sabadell la ronda Sud ha de
connectar l’est amb l’entorn de Sant Pau de Riu-sec.

A partir del què s’estableix a l’avantprojecte del Pla Territorial metropolità de Barcelona (aprovat inicialment), el sistema d’infraestructures viàries a Sabadell permetrà
la creació d’un sistema de variants o vials de ronda, vies que coincidiran amb trams
de les carreteres que a dins l’àmbit metropolità tindran diferents funcions estructurants. Es preveu que en l’horitzó temporal del PMU (2014) s’hagi finalitzat gran part
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de la Ronda Oest, i que tota la resta de vies estaran en la fase corresponent als
estudis previs i projecte.
Sistema d’infraestructures viàries previst a l’àmbit urbà de Sabadell

Font:
Sabadell Innova
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Efectes ambientals i socials
o

La millora de la xarxa d’infraestructures de connexió entre el sistema urbà
de Sabadell i la resta de l’RMB, permetrà millorar la fluïdesa de la circulació i
l’eliminació del trànsit de pas per la trama urbana de Sabadell.

Agents responsables del seguiment
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

o

Ministeri de Fomento

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes amb punts de l’ordre del dia referits a aquestes qüestions

o

Reunions anuals amb les administracions competents

o

Número d’informes de seguiment elaborats

Indicadors de seguiment
o

Quota d'ús del transport privat en els desplaçaments de connexió quotidians

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 10.800 €

o

Fase 2 (2012-2014): 10.800 €
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2.1.2. Definir la xarxa viària bàsica
Justificació
El dimensionament dels carrers com a mera resposta a un càlcul dels desitjos futurs
de mobilitat en automòbil, ha portat a un continu eixamplament de les mateixes
rutes, i a crear un cercle viciós difícil de trencar: reforç dels mateixos eixosincrement del trànsit en aquests eixos-nou reforçament de l’eix, disminució de
l’espai destinat al vianant, etc.
Descripció
La funció de la xarxa viària bàsica és la de garantir les connexions a la xarxa viària
territorial i les relacions amb els principals sectors i barris del municipi amb una
circulació de trànsit el més fluïda possible. Els carrers de la xarxa bàsica de circulació seran carrers convencionals amb limitació de velocitat a 50 km/h (o 40 km/h,
en determinats casos) caracteritzats per l’especialització de l’espai, amb separació
física entre calçada i voreres.
El disseny de la xarxa viària bàsica ha de seguir els següent criteris:
o

Creuaments/cruïlles dissenyats amb criteris de seguretat, amb semàfors
i passos de vianants.

o

No es recomanable l’ús de bandes rugoses, rasants ni zones 30.

o

Cal una vigilància prioritària de la seguretat viària.

o

La mobilitat és un dels element definidors de l’espai públic.

A llarg termini, amb la finalització del sistema de rondes, l’esquema de jerarquització viària per la ciutat de Sabadell és el següent:
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Horitzó estratègic. Jerarquia de la xarxa viària de Sabadell

Font: Sabadell Innova
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S’ha de tenir present que l’actuació de la xarxa viària bàsica que es fa, però, ve
condicionada específicament pel fet que probablement a mig termini no estarà finalitzada l’anella viària de Sabadell (formada per la ronda oest, el quart cinturó i la
ronda est, la ronda sud de Sabadell) la qual haurà de permetre alliberar part del
trànsit per la Gran via i millorar la seva permeabilitat així com la de la carretera de
Barcelona i l’Eix Macià.
En aquest sentit, el PMU planteja un conjunt d’actuacions a la xarxa viària territorial
i de connexió i també a la xarxa viària bàsica a un escenari intermedi:
•

Semaforització de la Gran Via: Amb aquesta actuació es vol millorar el
trànsit a la Gran Via, que en l’actualitat circulen entre 25.000 i 35.000
veh/dia i sentit. Inclou la realització de:
o

Un nou carril de circulació a la mitjana central.

o

Noves interseccions semaforitzades: Gran Via amb carrer Quevedo i carrer Creueta, Gran Via amb carrer Montcada i carrer Riego, Gran Via amb
carrer C/Reina Elionor i C/Joanot Martorell i Gran Via amb carrer Antoni
Cusidó i amb plaça Taulí.

o

En els passos subterranis per a la circulació de vehicles s’hi instal·laran
mecanismes per a la limitació de la velocitat mitjançant radars, detecció
d’incidents de trànsit mitjançant el sistema DAI, senaylització semafòrica
i de velocitat variable i un sistema de supervisió del trànsit mitjançant
càmeres de televisió mòbils i amb zoom.

•

Estudiar la transformació de la Gran Via en una avinguda. La Gran Via
és un eix viari enmig de la xarxa viària urbana de Sabadell que suposa una
barrera que ha dificultat les creixents necessitats de mobilitat entre ambdós
marges de la ronda al llarg d’aquests anys. En conseqüència, l’Ajuntament
promou la realització d’un estudi amb l’objectiu de transformar-la en un eix
més pacificat, millorant la permeabilitat i l’espai destinant als vianants i als
ciclistes i, analitzant la possibilitat que en un futur esdevingui un eix potent
de transport públic en superfície. Aquesta possibilitat s’habilita en el moment
en què entri en funcionament el sistema de Ronda exterior.

•

Finalització del tram de la Ronda Oest entre la N-150 i carretera de
Matadepera (BV-1248).

•

Estudi d’urbanització i condicionament de la N-150 per configurar-la
com un eix urbà i no com una travessera urbana. Es contempla la rea-
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lització dels estudis de millora de la N-150 al llarg de tota la trama urbana
de Sabadell per tal transformar-la en un eix més pacificat, millorant la permeabilitat i l’espai destinat als vianants i ciclistes, i analitzant la possibilitat
que en un futur esdevingui un eix potent de transport públic alternatiu, amb
l’arribada d’altres mitjans de transport alternatius. Cal, per tant, que
l’estudi:
o

Analitzi quin és el trànsit per la carretera de Barcelona al llarg del seu
recorregut urbà i determini els orígens i destinacions dels vehicles
que hi discorren.

o

Analitzi la funcionalitat de l’eix respecte de la mobilitat no motoritzada i pel transport públic.

o

Diagnostiqui les mancances quant a permeabilitat, connectivitat i espai destinat als vianants i ciclistes.

o

Proposi, en diferents horitzons temporals, el disseny urbà més adequat al llarg de tota la via.

Cal tenir en compte que la secció de la carretera de Barcelona no és constant durant tot el seu recorregut per Sabadell i que el tram amb una secció
més reduïda se situa entre la Ronda de Ponent i la Gran Via (entorn dels 1325 metres), mantenint-se l’espai de calçada però disminuint l’ample de voreres. En aquest sentit, amb la disminució d’ample dels carrils de circulació,
sembla viable a curt termini poder ampliar l’espai de vorera i per ciclistes en
la zona nord de la via, des del carrer de Manuel de Falla fins a l’enllaç amb la
ronda Oest.
Els estudis de millora de millora de la travessera consistiran en:
o

Estudi informatiu previ (anàlisi de les dades necessàries per a definir
i valorar, en línies generals, les diferents alternatives a un problema
viari determinat, i proposar-hi solucions).

o

El projecte de construcció (desenvolupament complet de la solució
òptima, amb el detall suficient per fer factible la construcció i la posterior explotació).

•

Redacció de l’avantprojecte de la Ronda Est de Sabadell.

•

Elaboració de l’estudi de la Ronda Interior de Ponent
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En aquest escenari a mig termini, la jerarquització viària de Sabadell és la següent:
Horitzó 2014. Actuacions de millora i jerarquia de la xarxa
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Efectes ambientals i socials
o

El desenvolupament d’un sistema de rondes a llarg termini, permet
l’establiment d’una nova jerarquia de la xarxa viària urbana i com a conseqüència la introducció d’un nou concepte de mobilitat urbana a les ciutats.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració d’estudis (estudi informatiu previ N-150 i estudi transformació
Gran Via).

o

Núm. de vials definits

o

Execució de les obres previstes

Indicadors de seguiment
o

Quota d'ús del transport privat en els desplaçaments de connexió quotidians

o

IMD mitjana de la xarxa viària bàsica

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 150.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 395.000 €
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2.1.3. Pacificar el trànsit i promoure el desenvolupament de les zones 30
Justificació
L’actuació formulada sobre la disposició i el funcionament de la xarxa viària territorial i la xarxa viària bàsica de circulació, suposa la introducció d’un altre tipus de
xarxa on les funcions d’accessibilitat i social són dominants. Aquesta xarxa està
integrada per la xarxa local (o vies col·lectores) i la xarxa veïnal (o vies de servei)
en les que cal garantir un increment de la qualitat de vida i l’ambiental mitjançant
la creació de carrers de tipus zona 30 o de convivència, amb unes intensitats de
trànsit ambientalment compatibles amb les funcions socials que s’hi desenvolupen.
Les vies locals han de garantir la connexió entre la xarxa viària bàsica i la xarxa
local. Les vies de servei són les vies més capil·lars de la xarxa secundària que permeten l’inici o el final del trajecte i que donen accés a les diferents zones residencial o d’activitats econòmiques.
Descripció
L’actuació consisteix en considerar els carrers que no s’integrin a la xarxa viària
bàsica de circulació de la ciutat, com a carrers pacificats, és a dir, integrats en zones 30 i també carrers de convivència. Les zones de trànsit pacificat s’hauran de
complementar amb les zones de vianants o d’accés restringit al vehicle privat, actuació que es descriu també dins el conjunt de propostes dedicades al Vianant, Barreres i Accessibilitat.
Carrer de zona 30: són carrers amb segregació convencional entre la
calçada i la vorera però per tal de garantir una velocitat màxima de
30 km/h presenten una urbanització que incorpora elements concrets
de moderació del trànsit a banda de la col·locació del senyal de trànsit
específic. Els vianants hi tenen prioritat i són carrers de coexistència
amb la bicicleta.
Carrer de convivència: són carrers on la prioritat és per al vianant i
els ciclistes. Atès que també hi poden circular vehicles la seva velocitat és de com a màxim 20km/h i la urbanització es fa a nivell sense segregar l’espai destinat als vianants, ciclistes i vehicles.
Horitzó estratègic. Zones de pacificació del trànsit
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En concret l’actuació de les zones 30 es farà sobre la disposició i el funcionament de
la

xarxa

viària

bàsica

de

circulació,

suposant

la

introducció

de

funcions

d’accessibilitat i socials dominants. Aquesta xarxa està integrada per la xarxa local
(o vies col·lectores) i la veïnal (o de servei); la primera ha de garantir la connexió
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entre la xarxa viària bàsica i la xarxa local; i la segona són vies més capil·lars de la
xarxa secundaria que permeten l’inici o el final del projecte i que donen accés a les
diferents zones residencials o d’activitat econòmiques.
Definim les zones 30 com a carrers amb segregació convencional entre la calçada i
la vorera però limitant una velocitat màxima de 30 km/h, incorporant elements
concrets de moderació del trànsit a part de la col·locació de senyals de trànsit específiques on sigui necessari.
S’han definit els sectors de convivència o zones 30 com el negatiu de la xarxa bàsica de circulació donant com a resultat el plànol “Horitzó estratègic. Zones de pacificació del trànsit”, en concret durant l’any 2010 es transformaran 21 d’elles:
Zona 1: Centre
Zona 2: Covadonga Norte
Zona 3: Covadonga Sud
Zona 4: Creu Alta Este
Zona 5: Creu Alta Noroeste
Zona 6: Creu Alta Centro Oeste
Zona 7: Creu Alta Sudoeste
Zona 9: Avinguda i Eixample - Sol i Padris Sudeste
Zona 13: Creu de Barberà Noreste
Zona 14: Creu de Barberà Sud
Zona 16: Campoamor Este
Zona 17: Ca n'Oriac Este
Zona 18: Ca n'Oriac Oeste
Zona 25: Hostafrancs
Zona 28: Can Feu - Gràcia Norte
Zona 29: Avinguda i Eixample Noroeste - Sol i Padris Noroeste
Zona 30: Avinguda i Eixample Sudoeste - Sol i Padris Sudoeste
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Zona 32: Gràcia Sudeste
Zona 40: Creu de Barberà Noroeste
Zona 10: Avinguda i Eixample Noreste - Sol i Padris Norte
Zona 23: Can Rull – Cifuentes
Inicialment desenvoluparà els estudis previs per a definir l’àmbit d’actuació, elaborarà els projectes i començarà a executar les obres de pacificació del trànsit a la
zona centre de la ciutat i també es considerarà prioritari actuar les zones comercials. D’altra banda, la incorporació dels criteris de pacificació del trànsit també
s’hauran d’incorporar preferentment en aquelles zones on siguin necessaris processos de millora i reforma urbana i també a l’àmbit de transformació urbana inclosa al
fons de la “Llei de Barris” prevista a la llera del Riu Ripoll (Can Puiggener, Torreromeu, el Pla d'Arraona, el Raval d'Amàlia, Can Tunis i Sant Nicolau).
L’Ajuntament haurà de considerar criteris urbanístics de disseny adequats de manera que, a banda de la instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal corresponent, el disseny urbanístic del carrer ha d’utilitzar diferents mecanismes per a promoure la moderació dels vehicles i oferir una imatge acollidora dels carrers per tal
que es trenqui la imatge dels carrers convencionals. En la mesura del possible,
l’Ajuntament garantirà la participació dels veïns i agents socials del barri.
Per senyalitzar cadascun dels sectors s’utilitzaran 3 tipus d’elements, a saber:
-

Porta d’entrada: definida per una senyal vertical i horitzontal d’inici de zona
30

-

Porta de sortida: definida per una senyal vertical i horitzontal de fi de zona
30

-

Recordatori: definit per una senyal horitzontal.

A part de senyalitzar horitzontalment que és una zona de convivència amb les bicicletes.
Els criteris generals de disseny de les zones pacificades al trànsit han estat elaborats a partir de diverses fonts, com per exemple els “Dossiers tècnics de seguretat
viària” elaborats pel Servei Català de Trànsit. Aquests criteris de disseny generals
fan referència a:
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•

Zones 30:
o

Les vies han de ser suficientment amples com per a permetre la segregació entre la calçada i la vorera i, hi ha d’haver com a mínim una
distància entre 6- 7 metres entre façana.

o

Les intensitats de trànsit haurien de ser inferiors als 5.000 veh/dia.
Les zones 30 constituiran zones de cohabitació amb la circulació de
bicicletes.

o

L’interior de la zona hi ha d’haver un conjunt d’elements que convidin
a reduir la velocitat per tal que es respecti la velocitat de 30km/h.

•

o

La utilització del mobiliari urbà per a delimitar els diferents espais.

o

Desviació de l’eix de la trajectòria.

Carrers de prioritat invertida:
o

De manera preferent els carrers de prioritat invertida s’ubicaran en
aquells carrers on la distància entre façana sigui menor a 6-7 metres,
on hi hagi un volum significatiu de vianants i on no hi hagi un volum
de trànsit.

o

La limitació de la velocitat ha de ser 20 km/h o menys.

o

Evitar la separació entre la calçada i la vorera.

o

Deixar aparcar únicament en llocs reservats per a questa finalitat.

o

La utilització del mobiliari urbà per a delimitar els diferents espais.

Les zones 30 incentiven l’ús de la bicicleta perquè permeten que les infraestructures que donen servei a la bicicleta arribin a tots els barris. Per aquest motiu es senyalitzarà horitzontalment una bicicleta en algunes carrers de la zona 30 actual i
futura.
L’Ajuntament de Sabadell tindrà en compte les singularitats de cada actuació concreta, especialment les seves característiques i secció de carrer. En qualsevol cas,
aquestes actuacions poden comportar la reducció de places d’aparcament a la calçada quan tècnicament sigui necessari. S’ha estimat que aquestes mesures com-
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portaran una reducció del trànsit i, per tant, en paral·lel una reducció dels impactes ambientals.
Finalment, s’ha de dir que actualment existeix un procés participatiu, que inclou un
concurs d’idees, on es plasmaran els criteris de mobilitat a la zona centre. El PMU
inclourà mesures per a portar a la pràctica les conclusions d’aquest procés participatiu.
Efectes ambientals i socials
o

La pacificació del trànsit permet reduir la velocitat i la intensitat del trànsit
rodat, de manera que l’espai urbà es fa més compatible amb altres usos
permetent millorar la seguretat dels usuaris més vulnerables i la millora de
la qualitat ambiental, entre d’altres.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Associacions de veïns

Indicadors d’execució de l’actuació
o

m2 i metres lineals de zones pacificades

o

m2 i metres lineals de carrers de prioritat invertida

Indicadors de seguiment
o

Número d’accidents a les zones 30 i de prioritat invertida.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 82.500 €

o

Fase 2 (2012-2014): 166.800 €
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2.2. GESTIÓ DE L’APARCAMENT
2.2.1. Gestió integral de l’aparcament
Justificació
L’estudi de l’aparcament a Sabadell de l’any 2002 va comptabilitzar que hi havia 50
ha de la ciutat destinades a l’aparcament (3,7% de la superfície de la ciutat), xifra
que podria ser destinada a altres usos més rendibles socialment. D’altra banda,
gran part d’aquesta oferta en calçada no es troba regulada (el 90%) i les zones
blaves que existeixen (sobre unes 1.500 places) es concentren gairebé de forma
exclusiva al centre de la ciutat en els barris del Centre i la Creu Alta.
L’objectiu de l’actuació és el de dibuixar una política d’estacionament que doni resposta a cada segment de la demanda: gestions-compres, pàrquings residents, pàrquings de dissuasió, etc.
Descripció
Elaboració d’un estudi específic per tal de definir l’estratègia per a la gestió integral
de l’aparcament. S’hi consideraran els següents aspectes:
Identificar l'oferta d'aparcament de rotació en pàrquings privats
A banda dels aparcaments que integren la xarxa d’aparcaments de propietat
municipal (de concessió privada), a Sabadell existeixen diferents pàrquings
que ofereixen places de rotació i que complementen la xarxa de titularitat
pública. En conseqüència, s’elaborarà un inventari en el que s’hi identifiqui
l’oferta i la demanda d’aquests aparcaments amb l’objectiu que es pugui
realitzar una gestió integrada de tota l’oferta existent.
Eliminar places d’aparcament, especialment a les zones de pacificació de
trànsit
L’actuació de millora de l’espai públic suposa una progressiva transformació
dels usos, tenint com a criteri genèric l’eliminació de places d’estacionament
en superfície, la qual es continuarà desenvolupant en els anys de vigència
del pla. Aquestes actuacions tenen com a resultant la dissuasió de la utilització del vehicle privat.
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Durant l’any 2009 aquesta actuació d’eliminació de places en superfície s’ha
plasmat en nombrosos emplaçaments com al c. d’Alguersuari Pascual, pl.
d’Espanya, c. de Torras i Bages, c. d’Alfons XIII, pg. d’Almogàvers, c. de la
Font Nova, c. de Llobet, c. de Rubió i Ors, pg. de Carles V, c. de Bailén, Via
Augusta, pl. de Sant Joan, c. de Romaní o c. de Fontanella.
En previsió per l’any 2010 es continuarà amb la mateixa actuació com per
exemple a la pl. del Pi, pl. Comtal, c. de Sant Josep, c. de Borràs o c. de
Llenguadoc.
Per alta banda, la implantació de noves àrees de pacificació del trànsit a la
ciutat proposades suposarà l’increment de l’espai destinat als modes no motoritzats. En els carrers amb dues línies d’aparcament, (segons la distància
existent entre façanes) implicarà l’eliminació en una de les dues bandes
d’aparcament o fins i tot totes dues. Concretament amb la pacificació del
trànsit a la zona centre s’ha estimat en conjunt una reducció d’unes 300 places d’aparcament.
Ordenar l’oferta d’aparcament en calçada
•

Zonificar i ampliar la zona blava: s’haurà de tenir en compte el criteri
de no promoure l’estacionament de rotació i tarifes que no facilitin
l’estacionament a la zona centre.

•

Reserves d’aparcament en calçada per a residents: tot i que l’objectiu
prioritari de l’Ajuntament és promoure aparcament fora de calçada,
es reservarà part de l’estacionament en calçada una oferta d’ús preferent o exclusiu per a residents. L’àmbit d’actuació correspondria al
centre de la ciutat i específicament la zona urbana inclosa dins la
ronda perimetral integrada pels següents carrers: Ronda Zamenhof,
Villarubias, Gran Via, Carretera N-150, Ronda de Ponent. Es proposa
al mateix temps que en aquest àmbit tot l’aparcament sigui regulat i
de pagament, segmentant places per als residents i places per a la
demanda forana (zona blava). La reserva estimada de places
d’aparcament en calçada és de 1.500 places, corresponent al número
de vehicles censats que no disposen d’una plaça d’aparcament fora
de calçada i sumant-li un 10%). Aquest 10% podria ésser destinats
d’ús preferent per a residents i per tant, també podria ser utilitzat per
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la demanda de mobilitat forana. Incrementar l’oferta d’aparcament
fora de calçada
•

Coestudiar la conveniència de nous pàrquings de rotació:
o

Al sector ronda Zamenhof – carrer de Vilarrúbies (Pl. Batlle
Marcet): un aparcament en aquest punt permetria reforçar la
capacitat comercial d’un eix que és de transició entre el Centre
i

l’avinguda

de

Francesc

Macià,

alhora

que

reforçaria

l’atractivitat de Via Massagué i Onze de Setembre.
o

A la Ronda de Ponent- Ctra. de Barcelona: reforçaria
l’aparcament de l’avinguda de Francesc Macià i donaria servei
a la concentració de comerç especialitzat en automòbil que hi
ha a la confluència de la mateixa ronda, la carretera de Barcelona i la Rambla d’Ibèria.

o

Finalització de l’aparcament FGC-Centre (182 places i possible
connexió amb Pàrquing Dr. Robert).

•

Oferir una oferta de pàrquings públics amb oferta destinada als residents:
Atès el dèficit d’aparcament residencial d’aparcament que hi ha a Sabadell, l’Ajuntament ha promogut nous pàrquings de titularitat pública destinada al residents (Sol i Padrís i Pl. Llibertat) així com també la
disposició de places per a residents en els pàrquings on hi ha principalment places de rotació, es construiran nous aparcaments per part
de l’Ajuntament d’ús exclusiu per a residents. L’Ajuntament posarà a
disposició dels veïns places d'aparcament en concessió municipal amb
una cessió de dret d'ús per a 50 anys. Construcció preferent a la zona
de Can Rull i a la Via Alexandra amb una capacitat de 250-300 places
cadascun (tal i com es preveia l’estudi d’aparcaments de Sabadell de
l’any 2002).

Aparcaments de dissuasió als accessos de la ciutat o a les estacions ferroviàries
Crear bosses d’aparcament properes a les estacions de ferrocarril, com
l’aparcament de l’estació de Sabadell Estació d’FGC (en construcció), o a les
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instal·lacions de Sabadell Fira (recentment finalitzat) on poder deixar el cotxe durant períodes de temps més llargs que en la zona blava però amb un
preu inferior considerant les experiències realitzades en diferents punts de la
ciutat (carrer Zuric i passeig de Sant Bernat). Al mateix temps es preveu la
finalització de l’aparcament a Sabadell Nord localitzat en el futur intercanviador de Pl. Espanya entre FGC i Renfe) i localitzat sota l’Av. Josep Terradellas.
Finalment, s’ha de dir que actualment existeix un procés participatiu, que inclou un
concurs d’idees, on es plasmaran els criteris de mobilitat a la zona centre. El PMU
inclourà mesures per a portar a la pràctica les conclusions d’aquest procés participatiu.
L’estudi inclourà una fase de participació ciutadana.
Efectes ambientals i socials
o

L’actuació té com a objectiu promoure l’estacionament com una eina de control de la mobilitat en vehicle privat i afavorint l’estacionament fora de la
calçada. Les conseqüències són dues: disminuir els desplaçaments en vehicle privat i ampliar l’espai urbà destinat als vianants, als ciclistes i al transport públic.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Comerç i Turisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Empreses concessionàries de la gestió dels aparcaments públics

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Places d’aparcament regulat (zona blava i residents)

o

Places d’aparcament en calçada no regulades

o

Places d’aparcament fora de calçada segons tipologia
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Indicadors de seguiment
o

Rati turismes per places d'aparcament en calçada

o

Ocupació de les places reservades per residents (rotació de matrícules)

o

Variació en l’ús de les places en pàrquings públics fora de la calçada

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2012): 50.000 €
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2.2.2. Revisió tarifària i horària de l’aparcament
Justificació
Segons la ordenança fiscal Num.4.2 de l’Ajuntament, en l’actualitat hi ha una tarifa
lineal de zones blaves 1,19€/hora, en fraccions de 5 cèntims d’euro establint-se una
quantia mínima d’aquesta taxa en 0,20€. Aquesta taxa és la mateixa a tot el municipi tant a les zones de més pressió d’aparcament com a les de menys demanda
d’aparcament forani. La tendència recent de les ciutats grans i mitjanes és incrementar el preu de l’aparcament de les zones blaves al centre urbà de la ciutat per
tal propiciar de promoure que els desplaçaments al centre de la ciutat es facin en
mitjans de transport més sostenibles.
Al mateix temps, i atès que a Sabadell l’oferta de pàrquings públics es troba infrautilitzada (concretament, dins la zona centre de la ronda perimetral els pàrquings
Fitisa i Imperial tenen una demanda inferior als 300 vehicles/dia), es requereix de
l’establiment d’una política tarifària homogènia que permeti promoure l’increment
de l’ocupació.
Descripció
Elaborar un estudi per implementar una política tarifària de l’aparcament a la via
pública que fomenti els desplaçaments en mitjans no motoritzats i penalitzi aquells
realitzats en vehicle privat, alhora que permeti adequar l’oferta d’aparcament residencial amb la reserva d’espai pels ciutadans de Sabadell.
S’analitzaran, entre altres temes, els següents:
•

Tarifes zona blava segons zones municipals.

•

Tarifes aparcament residencial.

•

Tarificació comuna dels pàrquings públics.

Efectes ambientals i socials
o

La regulació tarifària de l’aparcament és una de les mesures amb major potencial per aconseguir fer un ús més racional del cotxe ja que permet regular la demanda de mobilitat forana especialment i, per tant, incidir sobre els
nivells de congestió a la ciutat.
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Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Empreses concessionàries de la gestió dels aparcaments públics

o

Serveis Generals per a Municipis, SA

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Rotació de les places d’aparcament segons tipus

Indicadors de seguiment
o

Variacions en l’ús de les places d’aparcament públic fora de calçada

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 29.800 €

o

Fase 2 (2012-2014): 36.798 €
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2.2.3. Increment de l'oferta d'aparcaments per a motos
Justificació
La moto és un vehicle cada vegada més usat a Catalunya, especialment per a l’ús
urbà. I Sabadell no n’és una excepció. Concretament, a l’Enquesta de mobilitat de
Sabadell es constata que el 4,3% dels desplaçaments es fan en motocicleta. Segons
l’Anuari Estadístic de Sabadell 2006 un 11,6% del parc de vehicles correspon a motocicletes i ciclomotors la majoria dels quals estan censats al Districte 1 (Centre) i
al Districte 2 (Creu Alta). D’altra banda s’ha de considerar que les operacions
d’estacionament dins la ronda perimetral de la ciutat (Ronda Zamenhof, Villarubias,
Gran Via, Carretera N-150, Ronda de Ponent) són unes 4.000 diàries, de manera
que considerant que a tot Sabadell hi ha 245 places reservades en calçada i que en
la zona central l’existència de voreres de més de 3m (on poden estacionar les motos) és poc rellevant, es detecta un dèficit significatiu.
La major part d’ajuntaments encara no han prestat atenció a la regulació i a la modificació de la pràctica habitual d’aparcar a sobre de les voreres, tot i que aquesta
pràctica realitzada en els carrers comercials suposa un trencament de l’harmonia
del mobiliari urbà, una reducció de l’espai pels vianants, així com un trencament de
l’estètica global del carrer i de la zona. El Pla d’Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell (POEC), es fixa com a objectiu la creació de places d’aparcament
per a motos suficients per a evitar l’aparcament a sobre de les voreres als carrers
més comercials i en general, en aquells on la vorera sigui inferior als 3 m.
Descripció
Ampliar en un 150% la dotació de places d’aparcament en superfície en la zona
comercial més cèntrica de la ciutat (particularment a l’entorn de la Rambla) i a les
zones comercials dels altres barris de la ciutat. En els carrers i les places de vianants simplement s’ha de seguir aplicant la normativa existent que prohibeix aparcar.
Així mateix, per tal que els vehicles guanyin visibilitat a les cruïlles i guanyar en
seguretat viària, s’estableix la possibilitat de reservar aparcament per a motos en
determinats encreuaments enlloc de per a cotxes o per a la instal·lació de mobiliari
urbà.
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Efectes ambientals i socials
o

Reduir l’ocupació il·legal d’espais destinats al vianant afavoreix la millora de
l’equilibri entre els usos i les funcions de l’espai públic i permet garantir
l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració
social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Places d’aparcament per a motocicletes segons districte

Indicadors de seguiment
o

Relació entre places d’aparcament per a motos i índex de motorització.

o

Infraccions d’aparcament de les motos.

o

Infraccions dels cotxes en aparcaments de motos.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 28.800 €

o

Fase 2 (2012-2014): 43.200 €
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2.2.4. Controlar la indisciplina de l’aparcament a la via pública
Justificació
L’indisciplina en l’aparcament per un breu espai de temps (per compres petites o
altres gestions personals), és una pràctica bastant freqüent però que s’ha de corregir. Si existeix un equipament suficient en aparcament de rotació o si el transport
públic és l’adequat, les salvaguardes per a exigir que no s’aparqui són molt més
grans. Per bé que la zona del llarg eix comercial de Sabadell és on més s’evidencia
aquesta indisciplina, particularment en el tram inicial de la carretera de Barcelona i
també a la Rambla, és fàcil trobar vehicles aparcats a la calçada en altres zones
comercials i, en general, en els espais destinats als vianants i ciclistes. En benefici
dels vianants i també dels conductors que pateixen aquestes pràctiques, cal millorar el nivell de compliment de la regulació de la prohibició d’aparcar.
D’altra banda, també s’ha generat indisciplina en l’aparcament relacionada amb les
zones de càrrega i descàrrega: la pràctica quotidiana fa que molt sovint, per comoditat, aquesta activitat es faci davant de l’establiment, provocant les molèsties pròpies a vianants i transitants, a part de perjudicar la imatge comercial. En el mateix
sentit, en carrers comercials és fàcil trobar-hi cotxes aparcats tot i estat prohibit,
malgrat es tracti de períodes molt curts de temps. Aquest tipus de comportaments,
que estan completament regulats, s’haurien d’evitar al màxim possible a través de
les mesures pertinents de control i sanció quan correspongui.
Descripció
Establiment de mesures que permetin reduir la indisciplina des de diferents vessants i, per tant, no només aquella que afecta a les zones de pagament:
•

La indisciplina a les zones d’aparcament reservades (taxi, càrrega i descàrrega, guals privats, bus, equipaments públics, hotels, etc.).

•

La indisciplina que afecta a la circulació tant de vehicles com a vianants.

•

La indisciplina en el compliment de la normativa de l’ús de les zones blaves
(horari o tarifa) o en el compliment de la normativa que afecta la realització
de la càrrega i descàrrega per part de vehicles comercials.

A part d’incrementar el control a les zones blaves a través de vigilants,
l’Ajuntament també ha d’incidir més eficaçment en el control de la indisciplina que
afecta la circulació de les persones i de vehicles. Cal aprofitar les noves tecnologies
per agilitzar els mecanismes sancionadors i de control i, per tant, la seva eficàcia.
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Agents responsables
o

Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Enganxaments del servei de grua anuals

o

Pressupost anual assignat a la Policia Municipal en concepte de vigilància d'infraccions de trànsit

o

Vigilants de zones blaves/residents

Indicadors de seguiment
o

Aparcament il·legal segons tipus d’usuari implicat

o

Aparcament il·legal segons tipus d’espai afectat

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 320.000 €

o

Fase 2 (2012-2012): 480.000 €
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2.2.5. Adequació de l’oferta d’aparcament en calçada adaptada a
persones de mobilitat reduïda
Justificació
Segons el Pla director d’aparcaments, l’any 2002 a Sabadell l’oferta de places
d’aparcament reservades en calçada a les persones amb discapacitat era d’un 0,3%
(151 places). Aquestes places principalment s’ubiquen als barris més cèntrics. Concretament els barris Centre i Creu Alta acullen un terç de l’oferta total de places
d’aquest tipus. En l’actualitat la oferta global d’aparcament per a PMR se situa al
voltant de les 400 places (2 km) la majoria de les quals són places de caràcter nominal. Segons l’article 15.2 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, en les zones d'aparcament que serveixin específicament a equipaments i espais d'ús públic, es reservaran permanentment, tant a prop com sigui possible dels accessos de vianants,
places adaptades en la proporció següent:
•

Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció.

•

De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 places o fracció.

•

De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 places o fracció.

Paral·lelament, i per tal de regular les modalitats de la targeta d’aparcament per a
persones amb discapacitat, també s’ha de considerar els requeriments que la Generalitat va fer sobre aquestes qüestions mitjançant el Decret, 97/2002, de 5 de
març, sobre la targeta per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a
facilitar el desplaçament amb persones de mobilitat reduïda.
Descripció
Atès que la majoria de places d’aparcament destinades a persones amb discpacitat
són de caràcter nominal, cal incrementar el nombre de places a la via pública adreçades als vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per aquestes persones allà on sigui necessari (especialment a les zones de públic concurrent) d’acord amb el què estableix a l’article 15.2 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
D’altra banda i, pel que respecta a l’ús de l’estacionament que en fan de les persones titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, es redactarà una ordenança que reguli l’ús de les reserves d’aparcament, tenint com a refe-
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rència les disposicions establertes a l’article 5 de la Decret 97/2002, de 5 de març,
sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. En concret, inclourà l’ús que en poden fer de les zones blaves, de les zones de càrrega i
descàrrega, de les zones d’estar, entre d’altres, per tal de facilitar el desplaçament
de les persones titulars de la targeta garantint sempre la màxima tolerància i permissibilitat en el règim de parada i estacionament del vehicle. L’Ajuntament també
haurà de vetllar perquè es respectin les reserves d’aparcament, públiques i privades, establint i executant les corresponents mesures sancionadores.
Efectes ambientals i socials
o

La reserva d’espai d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és un
element que contribueix a millorar l’autonomia i la lliure circulació de les
persones i, per tant, garantir l’accessibilitat a la ciutat coma eina d’integració
social i professional.

Agents responsables
o

Serveis Socials. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Entitats en defensa dels drets de col·lectius amb discapacitats

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Nombre de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat

o

Nombre de places reservades per a PMR nominals i lliures

o

Redacció de la ordenança i avaluació de les necessitats

Indicadors de seguiment
o

Indisciplina en l’aparcament a les reserves per a PMR

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 16.400 €

o

Fase 2 (2010-2014): 19.200 €
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2.3. INFORMACIÓ I SENYALITZACIÓ
2.3.1. Estudi per a la implantació d'un sistema de gestió de la mobilitat urbana
Justificació
En el projecte d’“Arranjament i millora de la mobilitat a la Gran Via (entre Comte
d’Urgell i Joaquim Blume) i entorns”, es preveu la incorporació d’un tercer carril de
circulació així com també la introducció de diferents mecanismes per al control del
trànsit en els passos subterranis d’aquesta via. Aquests mecanismes consisteixen
en la incorporació d’un sistema per al control de les velocitats, la detecció
d’incidents de trànsit mitjançant el sistema DAI (Sistema de Detecció Automàtica
d’Incidents amb tractament d’imatges amb visió artificial), senyalització semafòrica
i de velocitat variable i un sistema de supervisió del trànsit mitjançant CCTV (càmeres de televisió mòbils i amb zoom). Serà la primera actuació d’aquest tipus a la
ciutat de Sabadell.
Paral·lelament, a les dependències de la Policia Municipal s’instal·larà un petit Centre de Control (CC) en el què es rebrà la informació de sistema DAI i de les càmeres de televisió. Es preveu un controlador local per gestionar-ho tot localment i capaç de connectar-se al CC.
Descripció
A partir dels resultats obtinguts d’aquesta primera experiència, l’Ajuntament de
Sabadell estudiarà estendre aquest sistema a la resta de la xarxa viària bàsica de
circulació de la ciutat i, especialment a les principals artèries de circulació com ho
són la carretera de Barcelona (de la qual n’és titular la Generalitat de Catalunya) i
l’Av. de Francesc Macià.
Es plantejarà un estudi de viabilitat en el qual s’incorporin diferents alternatives o
solucions.
Aquest sistema ha de permetre extreure dades sobre la intensitat mitja de circulació de les principals vies.
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Efectes ambientals i socials
o

La introducció de sistemes de control de la mobilitat ofereixen la possibilitat

o

de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit de vehicles.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Empresa concessionària del transport públic urbà

Agents implicats
o

Àrea Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l'estudi de gestió de la mobilitat urbana

Indicadors de seguiment
o

Número de mecanisme pel sistema de control de velocitats, de supervisió
del trànsit, de senyalització semafòrica i de velocitat variable.

o

Percentatge i nombre de línies d’autobús centralitzades.

o

Percentatge i nombre de cruïlles amb informació centralitzada.

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012): 51.000 €.
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2.3.2. Millora de la senyalització variable (estat del trànsit i estat
d’ocupació dels aparcaments públics)
Justificació
La senyalització variable amb informació sobre l’oferta d’aparcament disponible així
com també amb informació sobre el nivell de servei (i recorreguts alternatius) dels
trams de la xarxa viària bàsica, pot ser convenient per tal de millorar la fluïdesa de
la circulació viària.
Descripció
La utilització de la senyalització informativa variable requereix d’un nivell tecnològic
que permeti disposar a temps real d’informació sobre l’estat del trànsit, de
l’ocupació d’aparcaments i d’altres incidències. D’acord amb això i en funció de
l’actuació precedent (2.3.1. Gestió del trànsit urbà), es realitzarà un estudi per a la
definició d’un sistema de senyalització variable sobre l’estat del trànsit i
s’incorporarà un sistema de senyalització de l’ocupació dels aparcaments de la ciutat.
•

Senyalització variable per a l’estat del trànsit:
La mesura consistiria en la col·locació de panells lluminosos i informatius als
principals accessos de la ciutat per donar a conèixer l’estat del trànsit dins
de la ciutat i oferir itineraris alternatius als conductors. El sistema ofereix la
possibilitat de senyalitzar itineraris alternatius indicant el nivell de congestió
i suggerint diverses alternatives. També permet la incorporació d’altres missatges de conscienciació ciutadana sobre diferents elements de al seguretat
viària.

•

Senyalització variable sobre l’ocupació dels pàrquings:
La mesura consistiria en la incorporació de senyalització indicativa del nivell
d’ocupació (i de places disponibles) a l’entrada dels pàrquings públics a
temps real per tal d’evitar desplaçaments paràsits quan la disponibilitat de
places disminueix. La informació ha de ser permanent i ben visible i preferiblement hauria d’incorporar la informació de les places disponibles a la resta
d’aparcaments. La informació dinàmica també s’hauria d’instal·lar als principals accessos de la ciutat indicant la direcció dels aparcaments públics així
com també el grau d’ocupació dels mateixos.
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Inicialment, es preveu la implantació d’un sistema central de gestió, amb uns
equips de comunicacions a 5 aparcaments de la zona centre, la instal·lació de 5
panells d’informació variable, i el sistema de comunicacions sense fils entre els diferents elements del conjunt.
Els 5 aparcaments on s’instal·laran són l’aparcament de la plaça de Doctor Robert,
la plaça del Mercat, la plaça de Joan Oliu, la Fira Sabadell i a plaça de l’Imperial.
Els 5 panells està previst instal·lar-los als principals accessos a la ciutat i a la zona
centre ciutat, en concret a la plaça del Mil·lenari, a la Gran Via accés a la carretera
BV-1414, a la plaça del mar. al carrer de Puig de la Creu accés a la carretera B-124
i a la ronda de Zamenhof.
Efectes ambientals i socials
o

Millorar la informació als usuaris del vehicle privat pot contribuir a reduir el
volum de desplaçaments innecessaris a la ciutat i, per tant, reduir els nivells
de congestió i els impactes ambientals que aquesta genera.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Empreses concessionàries de la gestió d’aparcaments públics

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l'estudi de senyalització variable estat del trànsit i ocupació
dels pàrquings públics

o

Pàrquings públics amb sistemes de control i guiat de places lliures

Indicadors de seguiment
o

Número de panells amb informació variable

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012-2014): 150.000 €.
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2.4. TRANSPORT DE MERCADERIES
2.4.1. Estudi sobre la distribució urbana de mercaderies
Justificació
Actualment a Sabadell es disposa de poca informació sobre la distribució urbana de
mercaderies, tant pel que fa el nombre d’operacions diàries, el tipus i el de càrrega
transportada, la distribució horària de les operacions, l’estacionament il·legal a les
zones reservades per a aquests vehicles, etc. La manca d’informació sol ser en general, la principal causa per la qual no es pot planificar i gestionar correctament
aquesta pràctica a la ciutat.
Al mateix temps, les solucions aplicables a la distribució urbana de mercaderies
requereixen de nous plantejaments i en general d’una estratègia innovadora que
sàpiga donar resposta als problemes generats per una distribució poc eficient. De
fet, el temps de distribució en zona urbana respecte el total en la cadena de distribució sol ser desproporcionat i s’estima que el cost d’aquesta distribució suposa un
30% del cost global de la cadena de distribució.
Descripció
Redactar un estudi específic sobre la distribució urbana de mercaderies, l’activitat
logística a les zones industrials i sobre la necessitat d’un nou aparcaments de camions al municipi.
Pel que fa a la distribució urbana de mercaderies, l’estudi haurà de contemplar la
realització d’enquestes específiques a comerciants, la localització de les zones de
major activitat econòmica de la ciutat i també, a partir de la realització d’un inventari acurat, la localització de les places reservades per a les operacions de C/D i el
seu ús. L’objectiu de l’estudi és el de proposar un conjunt de mesures enfocades a
agilitzar la distribució urbana, relacionades amb:
•

Regular del temps d’estacionament per a la correcta gestió de les zones: promoure la distribució en hores vall com ara supermercats,
mercats municipals, cafeteries i en general, els sectors que tenen un
control sobre tota la cadena de distribució.

•

Increment de les places reservades per a C/D (allà on sigui viable
tècnicament) es planteja inicialment un increment en els carrers
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transversals a la Rambla; aquesta opció permetria un major control
per part de la policia per fer respectar la zona de C/D).
Al mateix temps, s’haurà de tenir en compte els nous patrons i hàbits
de consum (creixement de

la compra per internet i de l’entrega a

domicili, per exemple) per reservar places de C/D en horaris de tarda
i nocturn en zones residencials on fins ara no hi havia places reservades per C/D.
•

Establir els millors itineraris pels vehicles pesants, amb especial consideració en les zones industrials.

Efectes ambientals i socials
o

La millora de la gestió de la distribució urbana de mercaderies

o

L’ús de vehicles de menor dimensió o impacte ambiental poden suposar millores en la qualitat de l’ambient urbà i disminuir els vehicles al centre de la
ciutat i reduir els costos dels operadors i comerciants.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport públic. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Comerç i Turisme. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Comerços

o

Operadors logístics i transportistes

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes amb punts de l’ordre del dia referits a aquestes qüestions

o

Elaboració de l'estudi DUM i de viabilitat microplataforma

Indicadors de seguiment
o

Nombre de places de càrrega i descàrrega per districte
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o

Operacions fora de la zona reservada de càrrega i descàrrega (il·legals)

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 59.700 € (també inclou el seguiment de la realització
dels estudis)

o

Fase 2 (2012-2014): 25.200 € (també inclou el seguiment de la realització
dels estudis)
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2.4.2. Estudi d’un aparcament de camions
Justificació
La major part dels desplaçaments de mercaderies generats a Sabadell, per la seva
ubicació, es produeixen al sud, atès l’accés directe a l’autopista C-58 i a la majoria
de polígons industrials del municipi. Segons dades de l’Idescat, l’any 2007 a Sabadell un 16,3% del parc de vehicles censats corresponien a camions, furgonetes i
tractors industrials.
El sector del transport de mercaderies per carretera necessita disposar d’una sèrie
d’instal·lacions importants per al bon desenvolupament de l’activitat del transport.
La Generalitat de Catalunya en els darrers anys està promovent la construcció
d’aparcaments de camions a municipis propers com Castellar del Vallès (Pla de la
Bruguera) i Terrassa (àmbit de la Mancomunitat de Terrassa i Sabadell).
Descripció
Realització d’un estudi que avaluï les necessitats de construcció d’un aparcament
per a camions a Sabadell i construcció del mateix.
L’estudi determinarà la viabilitat de diferents emplaçaments, la capacitat i els serveis complementaris (benzinera, taller mecànic, tren de rentatge, vigilància, etc.).
Es tindran en especial consideració les zones industrials del municipi, l’aparcament
en construcció al barri de Torre-romeu, els aparcaments previstos al voltant el municipi de Sabadell, en concret a Terrassa i Castellar del Vallès, i la zona sud de la
ciutat.
En funció de les conclusions d’aquest estudi es construirà l’aparcament en la ubicació que garanteixi les condicions tècniques, ambientals i econòmiques més favorables. En aquest sentit, caldrà recercar fonts de finançament més adequades que
possibilitin la seva construcció durant en l’horitzó temporal del PMU.
Efectes ambientals i socials
o

Aquestes instal·lacions també milloren l’ordenació d’usos del territori i minimitzen els efectes negatius sobre el trànsit a les àrees urbanes.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport públic. Ajuntament de Sabadell
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o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Associació dels sectors de distribució de mercaderies

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes amb punts de l’ordre del dia referits a aquestes qüestions

o

Elaboració de l'estudi aparcament de camions

Indicadors de seguiment
o

Número de camions estacionats en aparcaments específics

Cost estimat i calendari
Fase 2 (2013-2014): 23.600 €
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2.5. MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA
2.5.1. Definició de criteris per la instal·lació d'elements per al control de la velocitat
Justificació
Entre les mesures del PMU s’estableixen diferents actuacions enfocades a pacificar
el trànsit en els carrers que integren la xarxa veïnal i local així com altres mecanismes que permeten la reducció de la velocitat ens els trams de major concentració
d’accidents a la xarxa viària bàsica i a les travesseres. En aquestes zones hi ha
d’haver un conjunt d’actuacions relacionades amb el disseny urbanístic i amb la
instal·lació de diferents elements reductors de velocitat que propiciïn la pacificació
del trànsit rodat.
Descripció
S’establiran un conjunt de criteris tècnics (materials, geometria, senyalització, etc.)
que afavoreixin la homogeneïtzació dels elements reductors de la velocitats com ho
són:
•

Bandes rugoses

•

Passos de vianants elevats d’accés a les zones 30

•

Coixins berlinesos

•

Criteris tècnics per afavorir la seguretat en les cruïlles

•

Trencaments de la trajectòria

•

Etc.

La selecció d’un determinat element i la decisió d’implantació han de ser el resultat
d’una anàlisi previ que comprengui els mesuraments de velocitat, l’observació dels
comportaments i dels riscos potencials dels usuaris, l’anàlisi del trànsit, els accidents, la localització de llocs sensibles, etc.
Efectes ambientals i socials
o

Per tal de millorar correctament l’equilibri en els usos i les funcions de l’espai
públic es requereixen de vegades la instal·lació de diferents elements reduc-
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tors de velocitat. La seva correcta instal·lació es per tant una necessitat per
tal d’afavorir l’efectivitat d’aquests elements.
Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l'estudi criteris per a la instal·lació d’elements per al control de
la velocitat

o

Comissions internes amb punts de l’ordre del dia referits a aquestes qüestions

Indicadors de seguiment
Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012): 19.100 €.
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2.5.2. Major vigilància i control de les infraccions en matèria de seguretat viària
Justificació
A Sabadell s’ha constatat una disminució del volum global de d’accidents de trànsit,
mantenint-se un descens de més de 125 accidents en els darrers anys respecte
l’any 2004. Les zones de major concentració d’accidents són els eixos viaris principals (la Gran Via, carretera N-150, Av. Francesc Macià i l’Av. Barberà) en els districtes 1 i 5 (barris de l’eixample), de manera que es constata la relació entre accidentalitat i la intensitat del trànsit motoritzat. Als eixos bàsics del municipi, es va
produir l’any 2006 el 24,2% del total d’accidents de trànsit.
També s’ha de considerar l’existència de diversos trams de concentració d’accidents
ubicats en gran part a l’ Avinguda Francesc Macià.
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En general, l’accidentalitat es sol produir principalment per causes relacionades
amb la velocitat excessiva, així com també a causa del consum de substàncies estupefaents o d’alcohol. D’altra banda, la gravetat dels accidents en gran mesura
depèn de l’ús dels dispositius de seguretat passius com l’ús del casc dels usuaris de
ciclomotors o motocicletes, de l’ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantils en els cotxes.
Per tot això es justifica l’increment de la vigilància i control de les infraccions en
matèria de seguretat viària, així com també el desenvolupament d’actuacions que
garanteixin la optimització dels processos de gestió de multes per tal de garantir el
seu cobrament i, per tant, ser una eina que promogui la reducció de les infraccions.
Descripció
S’estableixen diferents actuacions segons tipologia d’infraccions:
•

Control de velocitats i infraccions de trànsit: Incentivar la col·locació i
l’ús de dispositius electrònics limitadors de velocitat i control d’infraccions
específicament en els eixos bàsics de major concentració d’accidents. Els
dispositius poden ser radars fixos, radars mòbils i càmeres de visió artificial
(DAI), càmeres de televisió, mòbils i amb zoom, càmeres fotogràfiques a les
cruiïlles semaforitzades. Tots aquests elements permeten millorar el càlcul
dels temps de recorregut dels vehicles i controlar les incidències d’una manera fiable i actualitzada. S’ha de tenir en compte que:
o

Actualment l’Ajuntament compta amb un radar mòbil per al control
de les velocitats a la xarxa viària.

o

la Gran Via (que és la via de major accidentalitat al municipi) a través del projecte d’Arranjament i millora de la mobilitat a la Gran Via
(entre Compte d'Urgell i Joaquim Blume) i els entorns, disposarà de
cinc nous punts de control de la velocitat amb la instal·lació de radars
i càmeres per tal de realitzar un control de les velocitats.

Tenint en compte que en el PMU es proposa la creació de noves zones de
trànsit pacificat (noves zones d’estar) a partir d’una nou esquema de circulació, també s’hauran d’establir mecanismes de control de les velocitats en les
zones en que es preveu reduir la velocitat màxima així com també a d’altres
entorns sensibles com ho són les escoles.
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•

Control de l’ús dels sistemes passius de seguretat de l’ús del casc,
del cinturó de seguretat i de sistemes de retenció infantils. Aquesta
actuació es pot desenvolupar-se en coordinació amb el Servei Català de
Trànsit (SCT).

•

Controls d’alcoholèmia: aquesta actuació es pot desenvolupar en coordinació amb el SCT i definir estratègies de control dels punts de major conflicte.

Efectes ambientals i socials
o

L’establiment de major vigilància policial redueix l’l’accidentalitat viària i el
nombre de víctimes d’accidents de trànsit.

Agents responsables
o

Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya

Agents implicats
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Sistemes de control de velocitat passius (radars, càmeres fotogràfiques)

o

Controls i sancions de l'ús sistemes passius de seguretat

Indicadors de seguiment
o

Ràtio entre sancions i accidents de trànsit

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012-2014): 50.000 €. Material per al control de velocitats: 50.000€
i realització de controls sistemes passius de seguretat i d’alcoholèmia: Cost
imputat 2.2.4 i 2.5.3.
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2.5.3. Promoció del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)
Justificació
A Catalunya el pes de l’accidentalitat en l’àmbit urbà és molt elevat. L’escassa reducció de la mortalitat en l’àmbit urbà comporta que la xifra guanyi pes en el conjunt. Per tal de lluitar contra aquesta accidentalitat en l’àmbit urbà, el SCT va iniciar
l’any 2006 una estratègia que comportava oferir una línia de suport als municipis
per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària. Es van elaborar 19 plans
durant l’any 2006 i 14 durant l’any 2007.
Per als propers anys, el Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2008-2010 vol continuar les accions del PSV 2005-2007 dirigides a la cooperació amb els municipis en
la lluita per millorar la seguretat viària i, concretament, la realització de plans locals
de seguretat viària (PLSV). L’objectiu per al següent trienni és elaborar el PLSV de
tots els municipis més grans de 30.000 habitants i de tots els municipis que són cap
de comarca.
Descripció
Elaborar el Pla Local de Seguretat Viària de Sabadell d’acord amb el Manual Guia
Pla Local de Seguretat Viària elaborat pel Servei Català de Trànsit del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. En el document es defineixen criteris i
estratègies comunes, s’estableix un tractament homogeni de les dades i de l’estudi
de l’accidentalitat, es proposen mesures estàndard per a la reducció i prevenció
dels accidents i es defineix el procés i el contingut del que ha de ser un PLSV. Les
fases són les següents:
- Preparació
- Identificació del problema
- Definició d’objectius i àmbits d’actuació
- Mesures d’actuació (adreçades a la infraestructura o a la persona)
- Pla d’Actuació
- Seguiment i avaluació
Es recomana que l’elaboració del PLSV s’iniciï una vegada s’hagi aprovat definitivament el PMU, que ha de marcar l’estructura de funcionament de les xarxes de circu-
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lació i per tant, el PLSV ha de fer-se en coherència al contingut del PMU. És important que el PLSV sigui revisat periòdicament per tal d’avaluar els resultats obtinguts. Es recomana la utilització d’un sistema d’indicadors que siguin actualitzats
anualment així com també l’elaboració d’un informe de seguiment anual del pla i
publicar els resultats i publicar les dades a la web del municipi.
Anualment l’Ajuntament aprovarà el pressupost necessari per al desenvolupament
de les actuacions previstes en el programa d’actuació del pla. Degut a la transversalitat de les mesures que inclouen els PLSV, es fa recomanable que els diferents
serveis de l’Ajuntament implicats es coordinin per a afavorir el correcte desenvolupament.
Efectes ambientals i socials
El PLSV és una eina efectiva per a reduir l’accidentalitat viària i el nombre de víctimes d’accidents de trànsit, ja que proposa un conjunt d’actuacions encaminades a
oferir solucions des de l’àmbit urbà.
Agents responsables
o

Servei Català de Trànsit (SCT). Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Educació. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració i aprovació del PLSV

o

Pressupost anual assignat a la Policia Municipal en matèria d'educació i seguretat viària

Indicadors de seguiment
o

Accidents de trànsit segons gravetat dels danys i districte
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o

Accidents segons tipus d’usuari implicat i districte

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2011): 100.000 €. Redacció del PLSV

o

Fase 2 (2012-2012): 450.000 €. Implementació de les mesures del PLSV
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2.6. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DELS VEHICLES
2.6.1. Creació d’una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Justificació
La consciència social de la ciutadania envers els impactes del transport en el medi
ambient és cada vegada més notable. La demanda de l’ús de vehicles que utilitzin
energies no dependents de combustibles fòssils és creixent, particularment dels
vehicles elèctrics o híbrids. Des de fa uns anys que ja existeixen vehicles elèctrics
en alguns serveis municipals del municipi, però la promoció i l’extensió de l’ús
d’aquests vehicles previst pels propers anys requereix disposar d’instal·lacions adequades per la seva recàrrega en l’espai públic.
Descripció
Establir una quota de places d’aparcament pels vehicles elèctrics, tant en els aparcaments públics, com també en les zones d’aparcament regulat en calçada. Aquestes places haurien de disposar de la infraestructura necessària per poder carregar
les bateries dels vehicles mentre aquests estan estacionats. La instal·lació consisteix en un punt de subministrament de 220 volts estàndard per mitjà d'un endoll de
seguretat.
L’actuació s’estructura en dos eixos:
•

Pel que fa a la recàrrega en calçada, s’estableix una primera fase o prova pilot que consisteix en la instal·lació d’endolls a prop de l’estació de l’estació
d’FGC Sabadell-Centre (C. Alfons XIII, 9) i també a la zona del Parc Catalunya (Av. Francesc Macià, entre els carrers Pi i Maragall i Picanyol). En funció
dels resultats obtinguts la prova pilot s’ampliarà a diversos punts de la ciutat.

•

Els pàrquings públics de la ciutat (Mercat Central, Dr. Robert, Mossèn Geis,
Pl. Llibertat, Parc Taulí, Sol i Padrís, Pàrquing Imperial, Parking Fitisa, Pl. Farell, Espronceda, Fira Sabadell) haurien de disposar d’una o més places per
a l’estacionament i càrrega de bateries.
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•

Establir mesures de coordinació amb agents privats per tal que es puguin
instal·lar també aquest punts de recàrrega a aparcaments de centres comercials de la ciutat.

Efectes ambientals i socials
o

Contribució a la disminució dels efectes del transport sobre el medi ambient i
la salut de les persones.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Empreses concessionàries de la gestió dels aparcaments públics

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Places d’aparcament pels vehicles elèctrics

o

Anàlisi dels resultats (informes, noves propostes d'ampliació,etc.)

Indicadors de seguiment
o

% vehicles elèctrics respecte el total del parc de vehicles

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 15.000 €. Instal·lació de punts de recàrrega a la via
pública prova pilot.

o

Fase 2 (2012-2014): 8.400 €. Avaluació de resultats i possibilitat d’estendre
la mesura a pàrquings públics i també als aparcaments de centres comercials.
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2.6.2. Promoure i incentivar l’ús de vehicles menys contaminants
Justificació
Per tal de poder incentivar des de l’administració la compra de vehicles menys contaminants, l’ordenança fiscal núm. 2.3. de l’any 2009 sobre l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, incrementa fins el 75% les bonificacions de l’impost per als vehicles no contaminants, d’acord amb el que es preveu a la normativa estatal (concretament a l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals). Tanmateix, a
Sabadell la bonificació de l’impost de circulació només ha estat sol·licitat només en
quatre ocasions.
Descripció
Es preveu el desenvolupament de tres tipus d’actuacions:
•

Difondre els avantatges ambientals que suposa la circulació amb vehicles elèctrics o altres energies menys contaminants, així com també informar sobre les bonificacions de l’ordenança fiscal 2.3 i, també de diferents aspectes
relacionats amb la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (que
ja es trobin en funcionament a la ciutat). La publicitat anirà adreçada tant a
conductors particulars, com a operadors logístics i transportistes. La publicitat sobre aquestes qüestions pot realitzar-se en el marc de la Setmana de
l’Energia o també durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

•

Incrementar del número de vehicles no contaminants del parc mòbil municipal dels diferents serveis municipals: l’Ajuntament considerarà criteris ecològics en la renovació de les flotes dels vehicles municipals especialment per
a vehicles que utilitzin biocarburants (biodièsel i bioetanol), gas natural, hidrogen o electricitat. Per tal de poder fer front aquesta compra, es
sol·licitaran subvencions a organismes com l’ICAEN o l’IDAE. A mesura que
es vagi incrementant la flota municipal d’aquests tipus de vehicles,
l’Ajuntament haurà de realitzar el seguiment i l’avaluació dels beneficis ambientals obtinguts.

•

Estudiar l’establiment de reserves d’estacionament específic per a vehicles
menys contaminants, per un període de temps provisional, per tal de fomentar-ne el seu ús.
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Efectes ambientals i socials
o

Contribució a la disminució dels efectes del transport sobre el medi ambient i
la salut de les persones.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

ICAEN

o

IDAE

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Campanyes de promoció vehicles menys contaminants

o

Avaluació d'alternatives per introduir energies renovables vehicles de serveis
tècnics municipals

Indicadors de seguiment
o

% vehicles elèctrics respecte el total del parc de vehicles

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012-2013): Cost: 9.500 €.
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3. MOBILITAT I EDUCACIÓ
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La promoció de l’educació ambiental en matèria de mobilitat és un eix bàsic per
millorar la convivència, el respecte i la seguretat dels usuaris de l’espai públic. De la
mateixa manera, és bàsic difondre la informació en relació a aquests aspectes a la
ciutadania.
Les campanyes de comunicació i divulgació, les activitats a les escoles o altres actuacions, ajuden a sensibilitzar l’opinió pública i poden incidir alhora de moure’s per
la ciutat de manera més segura, responsable i sostenible.
En relació a aquest fet, es presenten un seguit d’actuacions encaminades a promoure l’educació i la difusió de la mobilitat, per aconseguir un major respecte entre
tots els usuaris dels modes de transport i vetllar per la protecció dels més vulnerables: vianants, infants, gent gran i ciclistes.
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3.1. CAMINS ESCOLARS
3.1.1. Implantar actuacions de millora d'itineraris de camis escolars
Justificació
Desplaçar-se a peu és el més habitual a Sabadell. De fet, el 62,4% dels desplaçaments interns són en mode no motoritzat, dels quals el 98,1% es realitzen a peu.
En el cas dels desplaçaments per estudis, els menors de 16 es desplacen també
majoritàriament a peu (71%), seguit del cotxe com a acompanyant (21%).
Per aquest motiu, cal garantir que aquests desplaçaments es facin amb les màximes garanties de seguretat, accessibilitat, continuïtat i comoditat per tota la població però donant especial atenció als col·lectius més dèbils com poden ser els escolars, la gent gran o les persones amb mobilitat reduïda (PMR).
El disseny d’una xarxa d’itineraris segurs i accessibles per cada centre escolar així
com les actuacions de millora en el disseny del viari i de la senyalització necessàries
han de permetre que el camí d’anada i tornada a l’escola sigui percebut com més
segur pels membres que formen part de la comunitat educativa (alumnat, pares i
mares i docents).
Descripció
S’estendrà progressivament el projecte de camins escolars (endegat l’any 2004 per
l’Ajuntament de Sabadell) amb l’objectiu d’ampliar-lo a tots els centres d’educació
primària del municipi i promoure l’accés en mitjans de transport sostenibles, bàsicament a peu.
Els programes incorporen, en general, un conjunt de propostes relacionades amb:
la modificació de la secció d’alguns carrers, la millora de la senyalització i senyalització específica, la gestió de l’aparcament, la millora de l’accessibilitat o la realització de tallers, campanyes i activitats diverses.
Efectes ambientals i socials
o Reducció de la contaminació acústica i ambiental
o Millora de la seguretat dels vianants
o Reducció de la sinistralitat associada a la mobilitat
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o Promoció d’hàbits saludables com desplaçar-se a peu
Agents responsables
o Servei d’Educació. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Relacions Ciutadanes. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Consells escolars
o AMPA’s
o Diputació de Barcelona
o Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell
o Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
Indicadors d’execució de l’actuació
o Reunions sobre els camins escolars de caràcter interdisciplinar
o Convocatòries de la Taula de mobilitat sobre camins escolars
o Sol·licituds de centres escolars que vulguin realitzar el projecte de camí escolar
Indicadors de seguiment
o Evolució del número de centres escolars que tenen definits itineraris escolars
o Evolució del número d’escolars que accedeixen a peu fins a l’escola
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 75.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 75.000 €
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3.1.2. Moderació del trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als
entorns escolars
Justificació
Per tal de millorar la seguretat i reduir el risc d’accidentalitat dels escolars en el seu
camí cap a i des de l’escola, es proposa realitzar diferents actuacions que limitin de
manera efectiva el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor així com la invasió de
les voreres i passos de vianants.
Descripció
S’aplicaran diferents mesures relacionades de seguretat al voltant dels centres
d’educació primària del municipi. Entre d’altres es preveu:
•

Instal·lació de senyalització dels itineraris per augmentar la seguretat
dels usuaris.

•

Instal·lació d’elements que impedeixen l’estacionament dels vehicles
sobre les voreres

•

Ampliació de les voreres

•

Tancament de carrers en els horaris d’entrada i sortida dels centres
escolars

•

Alternar el costat d’aparcament a cada cruïlla per obligar a reduir la
velocitat de circulació (ziga-zaga)

•

Millorar el temps dels semàfors per a vianants en els itineraris escolars allà on sigui possible.

•

Augmentar la il·luminació exterior dels centres educatius durant l’hivern a la sortida escolar.

Efectes ambientals i socials
o Reducció de l’accidentalitat associada a la mobilitat
o Reducció de la gravetat de les ferides de les persones implicades en accidents
o Millora dels índexs de soroll vinculats als vehicles a motor
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o Reducció i optimització de l‘ocupació de l’espai públic per part de vehicles
privats a motor
Agents responsables
o Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell.

o

AMPA’s

o

Diputació de Barcelona

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Actuacions de pacificació i adequació de l’espai als entorns dels centres escolars que participin en el projecte de camí escolar.

Indicadors de seguiment
o

Evolució de l’índex d’accidentalitat i d’atropellaments

o

Evolució de l’índex del soroll vinculat als vehicles a motor

o

Reducció de la velocitat mitjana en els trams intervinguts

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 75.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 75.000 €
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3.1.3. Creació d'una comissió mixta de treball per desenvolupar línies d'actuació en l'àmbit de la mobilitat a les escoles
Justificació
Davant la diversitat d’agents implicats en la mobilitat generada pels centres escolars, es considera necessari la creació d’un espai de diàleg on es pugui tractar de
forma conjunta les qüestions relacionades amb aquest àmbit.
Descripció
Constitució d’una comissió de treball mixta formada per representants del servei de
Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l’Ajuntament de Sabadell, de la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, de la policia municipal, de les AMPA’s, dels
Districtes, de les direccions de centres d’educació primària, Associacions de Veïns,
etc. Aquesta comissió treballaria sobre aspectes relacionats amb la mobilitat generada pels centres escolars: camins i itineraris escolars, el bus a peu, reducció del
número d’escolars que accedeixen als centres en vehicle privat, cursos de seguretat
viària, etc.
Continuïtat i col·laboració amb el Programa de Ciutat i Escola.
Efectes ambientals i socials
o

Major coordinació entre els agents implicats

o

Participació ciutadana en qüestions quotidianes que són del seu interès i els
afecten

Agents responsables
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
o Servei d’Educació. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Àrea de Relacions ciutadanes. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Consells escolars
o Consell Escolar Municipal
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o Associacions de Veïns dels barris on estan ubicats els centres escolars
o AMPA’s
o Districtes
Indicadors d’execució de l’actuació
o Constitució de la comissió
o Número de reunions celebrades
Indicadors de seguiment
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 15.000 €
o Fase 2 (2012-2014) 15.000 €
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3.1.4. Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la comunitat educativa per promoure un accés sostenible als centres escolars
Justificació
Els desplaçaments a peu o en bicicleta són mitjans adequats per fer els desplaçaments des dels domicilis dels membres que formen part de la comunitat educativa
(escolars, professorat, personal administratiu, pares i mares, etc.) fins a les escoles, ja que no contaminen i l’espai públic que ocupen és mínim comparat amb el
que necessita el vehicle privat.
Tot sovint, però, els pares dels escolars són les persones més reticents a que els
seus fills/es vagin sols a peu fins a l’escola i, encara menys, en transport públic i en
bicicleta. Per aquest motiu, és necessari donar a conèixer les possibilitats i beneficis
que dóna aquesta pràctica així com vetllar perquè el desplaçament es realitzi en les
millors condicions.
Descripció
Realitzar campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible entre
els membres de la comunitat educativa, tant per accedir a peu als centres escolars
com en bicicleta, principalment als Instituts d’Educació Secundària (IES).
Realitzar campanyes anuals de sensibilització i promoció de l’accés sostenible als
centres escolars.
Efectes ambientals i socials
o Millora de la salut de la comunitat educativa i adquisició de l’hàbit de desplaçar-se quotidianament a peu o en bicicleta
o Millora dels índexs d’emissions contaminants provocades pels vehicles a motor
o Millora dels índexs de soroll provocats pels vehicles a motor
o Variació de la distribució modal cap a mitjans de transport més sostenibles
en el present i en el futur.
Agents responsables
o Servei d’Educació. Ajuntament de Sabadell
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o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Servei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell
o Servei d’Esports. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Salut. Ajuntament de Sabadell
o Consell Escolar Municipal
o Consells escolars
o AMPA’s
Indicadors d’execució de l’actuació
o Xerrades/actes de sensibilització per alumnes, els pares d’aquests i la resta
de la comunitat educativa
o Edició de materials didàctics pel tractament de la mobilitat a peu i en bicicleta en el currículum escolar
o Falques o reserves d’espai a la premsa local sobre l’accés als centres escolars a peu o en bicicleta.
Indicadors de seguiment
o Alumnes que accedeixen a peu als CEIP’s o als IES
o Alumnes que accedeixen en bicicleta als IES
o Places d’aparcament per bicicletes instal·lades en els diferents equipaments i
centres educatius
o Accidentalitat als entorns dels centres escolars
o Distribució modal dels viatges a l’escola
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 12.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 12.000 €
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3.2. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I D’INFORMACIÓ
3.2.1. Promoció de la mobilitat sostenible
Justificació
Per tal de promoure un canvi en els hàbits de mobilitat de la ciutadania i que aquests siguin interioritzats per la població és necessari reforçar els missatges que
es volen transmetre. Per aquest motiu és requerida la realització de campanyes
continuades al llarg de l’any. Aquestes poden ser específiques de temes diversos
relacionats amb la mobilitat sostenible i segura.
Descripció
Organització i promoció de campanyes relacionades amb:
•

La promoció de l’autobús al centre de la ciutat.

•

Sobre l’’edició de la guia de mobilitat (veure actuació 3.2.3).

•

Comunicació sobre les principals mesures que incorpora el PMU, com
ara les noves zones 30, itineraris per a vianants, control de
l’estacionament il·legal, els camins escolars, la promoció de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, etc.

•

L’ús de la bicicleta com un mitjà de transport quotidià.

•

L’hàbit de caminar i els seus beneficis per a la salut.

•

Aparcar correctament (respectant els passos de vianants, les places
reservades per PMR, etc.)

•

Donar a conèixer el servei de cotxe multiusuari i de compartir cotxe.

•

Donar a conèixer les diferents ordenances municipals relacionades
amb la mobilitat: soroll, circulació, aparcament, bicicleta, etc. i tenir
especial cura en el seu compliment.

També es mantindran les actuals campanyes que es fan al diari “Sabadell A Prop”.
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Efectes ambientals i socials
o Millora de la qualitat de vida de la població de Sabadell (reducció de les emissions contaminants i dels nivells de soroll, més espai per a vianants, reducció de l’accidentalitat associada a la mobilitat)
o Optimització dels recursos materials i energètics
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Seguretat ciutadana. Ajuntament de Sabadell
o Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell
o Taula de la Mobilitat
Indicadors d’execució de l’actuació
o Campanyes realitzades anualment
Indicadors de seguiment
o Evolució de les xifres d’IMD en diferents punts de mesura a Sabadell
o Evolució del número d’usuaris del transport públic a Sabadell
o Evolució del número d’usuaris de la bicicleta a Sabadell
o Evolució dels índexs de qualitat de l’aire de Sabadell
o Evolució dels índexs del soroll a Sabadell
o Evolució de l’índex d’accidents a Sabadell
o Distribució modal
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 12.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 12.000 €
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3.2.2. Consolidar la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura
Justificació
La celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ha de ser un espai
que reforci la reflexió entre la ciutadania sobre el model de mobilitat que es vol pel
municipi, de manera que s’adoptin canvis cap a formes més sostenibles de desplaçament en els hàbits de mobilitat.
Descripció
Celebració al llarg d’una setmana de diferents activitats de sensibilització i de promoció de les formes de mobilitat sostenible i segura. Algunes d’aquestes activitats
poden ser:
•

Cursa dels transports

•

Exposicions sobre qüestions relacionades amb la mobilitat

•

Campanya de multes simbòliques

•

Peatonalitzar per una setmana alguns carrers de la ciutat o tancar el
centre històric al vehicle privat

•

Realitzar prova pilot d’un servei de lloguer de bicicletes públiques

•

Donar a conèixer el sistema de cotxe multiusuari i de cotxe compartit

•

Bicicletada popular

•

Concurs fotogràfic sobre la mobilitat sostenible

•

Programació d’un Cicle de cinema relacionat amb la sostenibilitat i la
mobilitat

•

Promocions escolars per institucions superiors

Efectes ambientals i socials
o Promocionar les formes de mobilitat més sostenible
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
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Agents implicats
o Taula de la Mobilitat
o Diputació de Barcelona
o Servei de Seguretat ciutadana. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Sostenibilitat i Canvi climàtic. Ajuntament de Sabadell
o Operadors de transport públic
o Empresa Avant car
o Servei de Cultura. Ajuntament de Sabadell
Indicadors d’execució de l’actuació
o Reunions prèvies per organitzar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
o Activitats realitzades durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Indicadors de seguiment
o Evolució de la intensitat mitjana de vehicles al llarg de la setmana i comparació amb altres setmanes.
o Préstecs de bicicleta realitzats
o Usuaris del transport públic urbà a les setmanes següents a la celebració de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
o Participants en les diferents activitats programades
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 12.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 12.000 €
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3.2.3. Edició i publicació de la guia de la mobilitat de Sabadell
Justificació
Per tal de donar a conèixer a la ciutadania de Sabadell totes les opcions referents a
la mobilitat es proposa editar una guia sobre la mobilitat on es reculli tota la informació relacionada amb aquest àmbit.
Descripció
¾

Edició i publicació de guies on es recullin totes les qüestions referides a la mobilitat de Sabadell:
•

Xarxa d’autobusos urbans i interurbans amb informació sobre els operadors, les línies i els recorreguts, els horaris, les tarifes, els diferents bitllets disponibles i els temps de recorregut aproximat entre diferents punts de la ciutat.

•

Informació sobre el registre de bicicletes que promou l’Ajuntament o
els establiments de venda de bicicletes i accessoris de la ciutat.

•

Ubicació de les parades de taxi al municipi, les tarifes vigents i els telèfons de les emissores.

•

Localització dels aparcaments públics i de les zones blaves del municipi, amb les tarifes i els horaris de funcionament.

•

Explicació del sistema de funcionament del cotxe multiusuari i del
cotxe compartit, tarifes i opcions disponibles.

•

Xarxa d’estacions de ferrocarril de Sabadell, horaris de funcionament,
bitllets i tarifes, línies de bus que arriben a cada estació, telèfon de
contacte, etc.

•

Xarxa d’itineraris a peu, zones de vianants del municipi i el temps de
recorregut entre diferents punts de la ciutat.

¾

Presentació de tota la informació en un plànol de la ciutat.
•

Informació de la Oficina de la Mobilitat i de les tasques que desenvolupa, horaris d’atenció al públic, etc.
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•

Informació sobre la localització de la seu de la policia municipal, dipòsit de vehicles, com donar de baixa un vehicle, renovació del carnet
de conduir, etc.

•

Donar a conèixer les bonificacions fiscals per la compra d’un vehicle
híbrid/elèctric.

•

Informació i recomanacions a l’hora de desplaçar-se en els diferents
mitjans.

•

Calculador de despeses en funció del mitjà utilitzat.

Efectes ambientals i socials
o Donar a conèixer, de manera centralitzada i concentrada en un sol document, tota la informació referida a la mobilitat a la ciutat de Sabadell, en els
diferents mitjans de transport.
o Optimització dels recursos disponibles.
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Taula de mobilitat de Sabadell
o Diputació de Barcelona
o Secretaria de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
o Operadors de transport públic
o Taxi
o BACC
o Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
Indicadors d’execució de l’actuació
o Guies publicades sobre mobilitat a la ciutat i distribuïdes entre els ciutadans
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Indicadors de seguiment
Cost estimat i calendari
o Fase 2 (2012-2013): 10.000 €
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3.2.4. Impulsar Oficina de la Mobilitat de Sabadell
Justificació
Disposar d’un espai físic i cèntric on poder adreçar-se per consultar informació relacionada amb la mobilitat (obres en execució com les rondes de circumval·lació,
canvis de circulació per les obres a la xarxa viària, etc.), formular queixes i suggeriments o comprar bitllets de transport públic és una manera de donar visibilitat a
les qüestions relacionades amb la mobilitat. A més, pot ser un espai de referència
per aquells col·lectius que no estan habituats a consultar la informació per internet,
o que comencen a desplaçar-se de forma autònoma per la ciutat (infants i adolescents, o persones nouvingudes).
Descripció
S’impulsarà l’Oficina de la Mobilitat de Sabadell tot ampliant-ne les seves competències i fer-la més present en el dia a dia de la ciutat. Cal que es converteixi en un
espai més d’atenció al ciutadà en matèria de mobilitat.
Efectes ambientals i socials
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat Ciutadana: Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Serveis Centrals de l’Ajuntament de Sabadell
Indicadors d’execució de l’actuació
o Cursos de formació sobre mobilitat adreçats al personal d’atenció de l’oficina
de la mobilitat
o Increment de funcions i temàtica de l’oficina de la mobilitat
Indicadors de seguiment
o Número de visites a la oficina
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Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 90.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 90.000 €
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3.2.5. Millora de la Web de la mobilitat i del transport de Sabadell
Justificació
En els darrers anys, Internet s’ha mostrat com una de les eines més potents
d’accés a la informació per part de la ciutadania. Disposar en un únic web de tota la
informació relacionada amb la mobilitat a Sabadell ha de permetre a la ciutadania
la possibilitat de triar la millor opció segons les circumstàncies de cada moment.
Descripció
Millorar la web actual de l’Ajuntament de Sabadell dedicada a l’àmbit de la mobilitat
amb informació a dos nivells: una estàtica amb els mateixos continguts que apareixerien a la guia de la mobilitat (actuació 3.2.3) i, un segon apartat amb informació
dinàmica que es va actualitzant permanentment:
•

Afectacions de la via pública (talls de circulació, obres, etc)

•

Informació sobre possibles incidències a la xarxa de transport públic

•

Informació sobre el desenvolupament de la Taula de Mobilitat (actes, comissions, documents de treball, etc)

•

Possibilitat de consultar el millor itinerari en transport públic des
d’un punt de Sabadell a un altre, aplicatiu informàtic similar al
Vull anar...

•

Enllaços a les pàgines web d’operadors o altres institucions relacionades amb la mobilitat

•

Apartat específic per les obres d’infraestructures i projectes de
mobilitat que afecten al municipi: obres de perllongament de la línia S2 de FGC a la ciutat, desenvolupament del PMU, línia orbital
ferroviària, etc.

•

Informació relacionada a la xarxa de transport públic (autobús urbà, autobús interurbà, Renfe i FGC)
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Efectes ambientals i socials
o Coneixement de les diferents opcions de modes de transport disponibles a
Sabadell
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Servei de Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat ciutadana. Ajuntament de Sabadell
o Taula de la Mobilitat de Sabadell
o Generalitat de Catalunya
o Diputació de Barcelona
o Operadors de transport públic col·lectiu
o BACC
o Avancar
Indicadors d’execució de l’actuació
o Creació i manteniment de la pàgina web amb la informació actualitzada
Indicadors de seguiment
o Nombre de visites de la pàgina web
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 18.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 18.000 €
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3.2.6. Promoure l’organització de cursos de conducció eficient i segura en bicicleta
Justificació
La bicicleta es configura com un dels mitjans de transport amb més potencial en els
propers anys per a la ciutat de Sabadell. Per això es realitzaran un conjunt
d’actuacions que milloraran la xarxa (ampliació de carrils i espais per a la circulació
de bicicletes, aparcaments, sistema de bicicletes públiques, etc.).
La convivència amb els altres mitjans de transport i usuaris de l’espai públic requereix que els ciclistes potencials guanyin en confiança i en seguretat en sí mateixos i
coneguin les normes bàsiques de circulació, de manera que es faciliti que més gent
opti per desplaçar-se en bicicleta habitualment.
Descripció
Organitzar cursos de circulació en bicicleta a dos nivells; un primer d’iniciació per
aquelles persones que no han circulat mai en bicicleta, de manera que es familiaritzin amb els diferents components mecànics d’aquesta, practiquin l’arrencada,
l’equilibri, la frenada, etc. en un entorn tancat a la circulació.
Un segon curs de nivell més avançat estaria adreçat a aquelles persones que volen
aprendre a circular de forma segura en bicicleta per la ciutat de Sabadell, tot compartint l’espai amb la resta d’usuaris de l’espai públic. Es faria especial èmfasi en
qüestions referides als drets i deures com a ciclistes i al coneixement de la normativa de circulació que regula la circulació de les bicicletes.
Efectes ambientals i socials
o Reducció de l’accidentalitat viària amb ciclistes implicats
o Major quota d’ús de la bicicleta en els desplaçaments intramunicipals
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Associacions de ciclistes
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o Diputació de Barcelona
o Taula de la mobilitat
o ICAEN
Indicadors d’execució de l’actuació
o Reunions amb associacions de ciclistes i conductors amb l’objectiu
d’organitzar o promoure aquest tipus d’activitats
o Cursos anuals realitzats
Indicadors de seguiment
o Número de persones inscrites en els cursos
o Evolució de l’accidentalitat associada a la mobilitat ciclista
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 4.500 €
o Fase 2 (2012-2014): 4.500 €
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3.2.7. Promoure l’organització de cursos de conducció eficient i segura en vehicle privat
Justificació
Degut a l’elevat número de professionals de la carretera i de persones que tenen el
cotxe com a eina de treball es valora de forma positiva la possibilitat d’oferir cursos
de conducció eficient, que permetin optimitzar la tecnologia dels vehicles per tal de
minimitzar l’impacte sobre el medi ambient. Particularment, reduir les emissions i el
consum de combustible.
Descripció
Promoure l’organització de cursos de conducció eficient adreçats, inicialment, als
professionals del transport com poden ser el col·lectiu de taxistes, transportistes o
conductors dels serveis municipals. Posteriorment, també s’oferiria a particulars.
Efectes ambientals i socials
o Optimització de recursos i reducció de la despesa en carburant
o Millora de la comoditat en la conducció
o Augment de la seguretat i reducció del risc d’accident
Agents responsables
o Servei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o ICAEN
o Sindicats i emissores del taxi
o Operador de transport públic urbà
o Associacions de transportistes
o RACC
o Taula de la Mobilitat
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
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Indicadors d’execució de l’actuació
o Cursos anuals realitzats
Indicadors de seguiment
o Número de persones inscrites en els cursos
o Evolució de l’accidentalitat associada a la mobilitat
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 4.500 €
o Fase 2 (2012-2014): 4.500 €

155

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

3.3. DIFUSIÓ DE L’OFERTA DELS MODES NO MOTORITZATS
3.3.1. Difusió de l'oferta modes no motoritzats
Justificació
Amb la intenció d’augmentar el número de desplaçaments que es realitzen amb
modes no motoritzats és necessari donar a conèixer les diferents opcions existents
així com els aspectes positius de la seva pràctica quotidiana
Descripció
Donar a conèixer mitjançant diferents canals (revista municipal, web de la mobilitat, ràdio Sabadell, etc.) tota la informació que pugui estar relacionada amb els
modes no motoritzats per tal de fer-ne promoció entre la ciutadania. La informació
faria referència a propostes d’itineraris, consells, activitats, etc.
Efectes ambientals i socials
o Augment de l’ús dels modes no motoritzats
Agents responsables
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Taula de Mobilitat de Sabadell
o Servei de Sostenibilitat i Canvi Climàtic. Ajuntament de Sabadell
o Associacions vinculades als vianants
o Diputació de Barcelona
o Entitats de defensa de l’ús de la bicicleta
Indicadors d’execució de l’actuació
o Informació sobre modes no motoritzats al web municipal
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o Informació dels modes no motoritzats a diferents mitjans de comunicació
municipals
Indicadors de seguiment
o Quota de desplaçaments interns amb modes no motoritzats
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 45.000 €
o Fase 2 (2012-2014): 45.000 €

157

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

3.4. ALTRES
3.4.1. Potenciar la figura de l'agent cívic
Justificació
Sabadell disposa des de finals de l’any 2002 d’una plantilla d’agents cívics, la principal funció dels quals és la d’informar, sensibilitzar i difondre actituds cíviques per
tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com
vetllar pel bon ús dels béns públics i privats de la ciutat. Un dels àmbits d’actuació
de la figura de l’agent cívic és en la mobilitat. Per exemple, que no es facin aparcaments indeguts o es respectin les zones de vianants.
Una altra de les tasques encomanades és la d’atendre els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans així com participar en l'organització i desenvolupament de
les campanyes sobre temes concrets de la normativa.
Finalment, han de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades i
transcriure-ho als documents elaborats a tal efecte. En cap cas, els agents tenen
capacitat sancionadora.
Descripció
Fer participar la figura de l’agent cívic en el moment de planificar i executar les diferents campanyes relacionades amb l’àmbit de la mobilitat per tal que en reforci el
missatge.
Efectes ambientals i socials
o Reforçar el missatge de les campanyes de sensibilització
Agents responsables
o Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
o Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell
o Servei d’Innovació, Indústria i Promoció Econòmica. Ajuntament de Sabadell
Agents implicats
o Serveis Centrals. Ajuntament de Sabadell
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o Servei de Participació, Atenció i Relacions Ciutadanes Ajuntament de Sabadell
o Servei d’Educació. Ajuntament de Sabadell
Indicadors d’execució de l’actuació
o Actuacions relacionades amb la mobilitat realitzades pels agents cívics.
Indicadors de seguiment
Cost estimat i calendari
o Fase 1 (2009-2011): 31.350 €
o Fase 2 (2012-2014): 31.350 €
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4. BICICLETA
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La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i les Directius nacionals de la mobilitat
que la desenvolupen, marquen els compromisos de la Generalitat de Catalunya amb
l’assoliment d’un model de mobilitat sostenible on és dóna prioritat a modes com el
transport públic, la bicicleta o l’anar a peu.
Les Directrius nacionals de la mobilitat estableixen l’objectiu de condicionar una
xarxa urbana d’itineraris per bicicletes i una xarxa de rutes verdes interconnectades
a tot el territori català.
El Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya promou l’ús de la bicicleta establint les
eines de planificació pel desenvolupament d’aquest mitjà de transport, tenint en
compte: la necessitat de cobrir la demanda d’ús, d’interconnectar amb els altres
mitjans de transport, de resoldre els conflictes amb la resta de mitjans i el disseny
de la xarxa o la seguretat del ciclistes.
En l’àmbit local de Sabadell, el PMU incorpora un conjunt de mesures que actualitzen el Pla director de bicicletes de l’any 2002 i impulsen aquest mitjà de transport
en línies similars a com s’està fent a moltes ciutats del món.
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4.1. MILLORA DE LA XARXA CICLISTA
4.1.1. Aplicar els criteris de la xarxa bàsica de les vies ciclistes a les
actuals i previstes
Justificació
Els projectes de planificació de xarxa ciclista han d’incorporar els criteris tècnics per
a la projecció de les vies ciclistes. Els criteris tècnics han de tenir en compte aspectes tals com la geometria, la pavimentació, la senyalització, l’enllumenat, el manteniment o la gestió.
Descripció
Les vies ciclistes queden definides en la Llei 19/2001 de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20 de desembre):
70. Via ciclista: via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la senyalització
horitzontal i vertical corresponent, l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests vehicles
71. Carril bici: via ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit
72. Carril bici protegit: carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de
la calçada així com de la vorera
73. Vorera bici: via ciclista senyalitzada sobre vorera
74. Pista bici: via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.
75. Camí pedalable: via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit motoritzat que discorre
per espais oberts, parcs, jardins i boscos.

A part d’aquestes vies definides a la Llei 19/2001, hi ha altres vies que es poden
incorporar dins dels itineraris ciclistes. Tot seguit s’incorpora uns quadre amb el
conjunt de vies que poden formar part d’un itinerari ciclista. Els criteris tècnics que
fan referència a les característiques constructives, els serveis relacionats amb vies
ciclistes, senyalització i abalisament o manteniment es remet al “Manual per al Disseny de vies ciclistes de Catalunya” editat pel Departament de Política territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya:
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Nom

Usuaris
autoritzats

Sentit
circulació

Ubicació

Requisit
implantació

Cami verd

vianants+bici bidireccional

camí

traçat independent
d'altres vies

Camí rural

tots

camí

**

Pista bici

bicicletes

bidireccional

2,5

3

no

no

50 km/h
(??)

**

**

**

no

no

**

**

traçat independent
d'altres vies
amplada mínima
calçada 5,55 m (2
bici + 0,55
separació + 3
circulació)

50 km/h

si

2

2,5

amplada mínima
calçada 6,1 m (2
bici + 1,1
separació + 3
circulació)

50 km/h

si

2

2,5

50 Km/h

si

1,5

30 Km/h

si

**

**

bicicletes

bidireccional

Carril
bidireccional en
calçada (trànsit
doble sentit)

bicicletes

bidireccional

calçada
(separant
sentits
trànsit)

bicicletes

monodireccional calçada

Carril contrasentit
bicicletes
en calçada

monodireccional
calçada
contrasentit

Carril
bidireccional en
vorera

bicicletes

bidireccional

Carril
monodireccional
en vorera

bicicletes

monodireccional vorera

Calçada
compartida

tots

monodireccional calçada

Plataforma única

tots

bidireccional

vorera

amplada mínima
calçada 5,05 m
(1,5 bici + 0,55
separació + 3
circulació)
amplada mínima
calçada 5,30 m
(1,75 bici + 0,55
separació + 3
circulació)
amplada mínima
vorera 4,2 m (2
bici + 0,2
separació + 2
vianants)
amplada mínima
vorera 3,7 m (1,5
bici + 0,2
separació + 2
vianants)

Pintura longitudinal
interseccions

**

pista

calçada
(banda
esquerra)

Pintura longitudinal tram

**

bidireccional

Carril
bidireccional en
calçada (trànsit
sentit únic)

Carril
monodireccional
en calçada

Velocitat
Amplada
Amplada
Segregació
trànsit
mínima recomanable

2

2,5

línia discontinua separadora
de sentits 10 (en cas de pista
pavimentada)

no

Marques vials

Senyalització
Senyalització
vertical vies
vertical
transversals

logo bici inici i
recordatori + cediu el
S-33 inici i
pas a final de tram (en
final tram
cas de camí
pavimentat)
no

no

P-22

**

no

**

logo bici i fletxa inici i
recordatoris + cediu el
R-407 inici i Rpas a final de tram (en
P-22
505 final tram
cas de pista
pavimentada)

fons vermell + linia
linia continua 10 + separació discontinua 10 a cada
logo bici i fletxa inici
15 + linia continua 30 + línia
banda + línia
tram - cediu el pas al
discontinua separadora de
discontinua
final tram
sentits 10
separadora de sentits
10
linia continua 10 + separació fons vermell + linia
15 + linia continua 30 + línia discontinua 10 a cada
logo bici i fletxa inici
banda + línia
discontinua separadora de
tram - cediu el pas al
discontinua
sentits 10 + linia continua 10
final tram
separadora de sentits
+ separació 15 + linia
10
continua 30

Senyalització
horitzontal
calçada vehicles

**

R-407 inici i Rno
505 final tram

P-22 en carril gir
vehicles per creuar
carril bici

R-407 inici i Rno
505 final tram

P-22 en carril gir
vehicles per creuar
carril bici

1,75

logo bici i fletxa inici
fons vermell + linia
linia continua 10 + separació
R-407 inici i Rdiscontinua 10 a cada tram - cediu el pas al
no
15 + linia continua 30
505 final tram
banda
final tram

P-22 en carril gir
vehicles per creuar
carril bici

1,75

2

fons vermell + linia
logo bici i fletxa inici
linia continua 10 + separació
R-407 inici i Rdiscontinua 10 a cada tram - cediu el pas al
no
15 + linia continua 30
505 final tram
banda
final tram

P-22 en carril gir
vehicles per creuar
carril bici

**

2

2,25

línia continua a cada banda
10 + línia discontinua
separadora de sentits 10

pas amb tacos
paral·lel a pas
vianants

logo bici i fletxa inici
tram - cediu el pas al no
final tram

no

no

**

1,5

1,75

línia continua a cada banda
10

pas amb tacos
paral·lel a pas
vianants

logo bici i fletxa inici
tram - cediu el pas al no
final tram

no

no

**

30 Km/h

no

**

**

no

no

logo bici inici tram

no

no

**

plataforma **

10 Km/h

no

**

**

no

no

no

no

no

**
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Criteris pels creuaments de carrers en calçada:

S’utilitzaran els criteris de vies ciclistes en la implantació de noves vies ciclistes.
S’estudiarà en cada projecte l’aplicació dels criteris determinats per categoria i segons les característiques de la via, i es determinarà en cada existent quin és la millor opció que pot incloure actuacions molt diverses en cada cas.
Durant la vigència del pla s’adequarà la xarxa existent segons aquests criteris.
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Efectes ambientals i socials
La millora de les condicions de la infraestructura de les vies ciclistes implica millorar
la qualitat dels desplaçaments i, per tant, contribuir a incrementar la quota d’ús de
la bicicleta els desplaçaments quotidians.
Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Entitats integrants a la Taula de la Mobilitat

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l'estudi criteris tècnics de disseny de vies ciclistes

o

Comissions internes per establir criteris conjunts diferents àrees municipals

Indicadors de seguiment
o

Número de quilòmetres fets amb els nous criteris

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009): 5.000 €
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4.1.2. Ampliar la xarxa de vies ciclistes i incrementar l'oferta d'aparcament per bicicletes
Justificació
La congestió de la xarxa viària a les ciutats i la creixent preocupació pel medi ambient configuren un context idoni per la revalorització de la bicicleta com alternativa
al vehicle privat. L’espai vial, que ha estat tradicionalment dedicat al vehicle privat i
en menor mesura als vianants, no ha estat dotat de les infraestructures pròpies que
requereix la bicicleta. Cal establir les condicions perquè els desplaçaments en bicicletes siguin segurs, continus i còmodes. Cal dotar a la ciutat de les infraestructures
necessàries per aquest vehicle tant pel que fa a la circulació com a l‘estacionament.
Descripció
Ampliar la xarxa bàsica ciclista de la ciutat de Sabadell sota els criteris generals de
garantir la continuïtat de la xarxa i d’evitar els conflictes amb els vehicles de motor
i els vianants. L’ampliació de la xarxa ciclista actual s’ha concebut per facilitar la
connexió de la ciutat tant longitudinalment com transversalment així com per la
connexió amb la xarxa periurbana, tenint en compte els principals equipaments i
centres d’atracció de la ciutat.
Per tal d’evitar els conflictes amb els vehicles a motor la solució més adequada és
segregar les bicicletes del trànsit, però aquesta mesura resulta de difícil implementació en algunes zones de Sabadell per la densitat de la seva trama urbana.
La xarxa ciclista es composa dels espais especialment reservats a aquest vehicle i
dels espais de cohabitació amb els altres modes de transport. L’ampliació de la zona d’estar del centre urbà i la creació de zones 30 a diverses zones de la ciutat
permet una major seguretat en els desplaçaments interiors en aquestes zones.
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Xarxa de vies ciclistes. 2008

En l’horitzó 2014 es proposa la construcció de noves vies i la modificació de vies
ciclistes existents que degut a la configuració actual requereixen intervencions per
tal que no impedeixin els desplaçaments dels vianants. Considerant que la xarxa de
vies ciclistes actual és de 95,6 km, en aquest horitzó s’incrementarà la xarxa en un
6,6%. S’ha de tenir en compte que l’ampliació de les zones de pacificació del trànsit
suposarà també un increment rellevant de la xarxa de circulació per als ciclistes,
d’aproximadament 30 km.
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La xarxa futura proposta de bicicletes:

Respecte de l’aparcament de bicicletes, s’incrementarà la xarxa d’aparcaments de
bicicleta en superfície (que actualment és de 1.500) en 200 unitats més al 2012 i
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en 200 unitats més pel 2014 la qual cosa suposa un increment de gairebé el 30%.
S’estudiarà la implantació d’aparcaments a l’interior del recinte en el cas de les escoles.
Aparcaments de bicicleta en superfície. Horitzó 2014

Efectes ambientals i socials
o

L’increment de les infraestructures de suport als desplaçaments en bicicleta
permetrà millorar l’equilibri entre els usos i les funcions de l’espai públic.
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Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Entitats integrants a la Taula de la Mobilitat

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Esports. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Km vies ciclistes urbanes

o

Aparcaments de bicicleta en superfície

Indicadors de seguiment
o

Quota d'ús de la bicicleta en els desplaçaments quotidians interns

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 150.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 150.000 €

170

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

4.1.3. Incentivar la connexió intermunicipal de vies ciclistes
Justificació
La ciutat de Sabadell manté unes estretes relacions amb els municipis veïns. La
distància existent entre Sabadell i el municipis veïns no supera els 8 km, que és la
distància que es considera màxima perquè la bicicleta pugui competir amb el vehicle privat. Malgrat la idoneïtat i l’ús creixent de la bicicleta, la infraestructura existent en les vies intermunicipals és molt escassa. Aquesta mesura pretén pal·liar
aquesta mancança a través de la instal·lació de vies ciclistes protegides del trànsit
rodat que fomentin els desplaçaments de connexió en bicicleta, tant de caràcter
lúdic com laboral.
Descripció
Incentivar la cooperació municipal per a la construcció de vies ciclistes intermunicipals amb aquells municipis veïns on els fluxos de mobilitat són més importants.
Específicament es consideraran els requeriments que el Pla Director de Mobilitat de
l’RMB (PDM) estableix sobre aquesta matèria. En concret a l’àmbit urbà de Sabadell
el PDM preveu la creació d’una xarxa interurbana que connecta Sabadell amb Barberà del Vallès, Terrassa, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
Xarxa de vies ciclistes previstes a l’RMB. Horitzó 2012

Font: PDM. Autoritat del Transport Metropolità de l’RMB.
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Amb aquesta cooperació s’incentivarà la connexió intermunicipal també amb els
municipis de Cerdanyola del Vallès (Campus UAB) i Badia del Vallès.
•

Terrassa: Pista bici paral·lela a la N-150.

•

Cerdanyola del Vallès-UAB i Bellaterra: Impulsar la via verda del Vallès.

Font: Ciutadans pel camí verd del Vallès

•

Castellar del Vallès: Condicionament d’un carril bicicleta a la Carretera de
Castellar (B-124)

•

Barberà del Vallès: Modificació de la plataforma de la carretera de Barcelona.

•

Sant Quirze del Vallès: Condicionament d’un carril bici a la Ronda d’Arraona i
ampliació de la plataforma del pont d’aquesta ronda en el seu pas sobre la
C-58.

Efectes ambientals i socials
o

Incrementar les infraestructures de suport a la mobilitat ciclista interubana
contribuirà
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Agents responsables
o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

o

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona

Agents implicats
o

Ajuntament de Sabadell

o

Ajuntament de Terrassa

o

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

o

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

o

Ajuntament de Barberà del Vallès

o

Entitats socials que promouen l’ús de la bicicleta

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre els Ajuntaments del sistema urbà de Sabadell amb punts de
l’ordre del dia sobre vies ciclistes interurbanes

Indicadors de seguiment
o

Quota d’ús de la bicicleta en els desplaçaments de connexió quotidians

o

Km de vies ciclistes interurbanes de connexió amb Sabadell

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 8.400 €

o

Fase 2 (2012-2014): 8.400 €
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4.2. MESURES DE SEGURETAT CONTRA EL ROBATORI I EL
VANDALISME
4.2.1. Potenciar l’aparcament de bicicletes en pàrquings públics
Justificació
L’existència d’aparcament en destinació i la percepció de seguretat en aquests espais són elements que condicionen el desplaçament del ciclista de manera que, si
no es donen suficients condicions de seguretat i comoditat es pot contribuir a dissuadir l’ús de la bicicleta a la ciutat.
Hi ha dos elements que caracteritzen el comportament del ciclista, des del punt de
vista subjectiu:
•

El desplaçament porta a porta

•

Sensibilitat respecte el robatori del vehicle

L’existència d’aparcaments fora de calçada, i més especialment en aparcaments
soterrats, té el valor afegit de la seguretat davant del robatori i de la protecció de la
intempèrie.
Descripció
Reserva mínima d’espai per aparcament de bicicletes en els aparcaments municipals allà on sigui possible i en condicions de seguretat. Les mides estàndard de plaça d’aparcament de vehicle corresponents a 4,50 m per 2,50 m permet
l’estacionament de 6 bicicletes en condicions de comoditat.
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Aparcaments de bicicletes. Horitzó 2014 i horitzó estratègic
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Efectes ambientals i socials
o

Establir mesures contra el robatori i el vandalisme pot contribuir a promoure
l’ús dels desplaçaments no motoritzats i, per tant, disminuir l’ús del vehicle
privat.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Empreses concessionàries de la gestió dels pàrquings públics

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Places d’aparcament de bicicletes en els pàrquings municipals

Indicadors de seguiment
o

Quota d'ús de la bicicleta en els desplaçaments quotidians

o

Ocupació dels aparcaments de bicicletes

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 21.500 €
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4.2.2. Promoció del "Registre municipal de bicicletes"
Justificació
L’existència del Registre municipal de bicicletes permet a l’Ajuntament obtenir una
bona base de dades de propietaris i bicicletes i així avançar cap a la gestió i la planificació de polítiques de mobilitat sostenible, potenciant els modes de transport
més dèbils. S’ha de fer arribar al ciutadà la utilitat i l’eficiència d’aquesta eina i
conscienciar-lo dels beneficis que comporta el registre del seu vehicle en cas de
robatori.
Descripció
Promocionar el “Registre municipal de bicicletes” per donar-lo a conèixer a la ciutadania a través de mesures com:
•

Editar tríptics explicatius i distribuir-los en centres públics i comerços.

•

Publicitar el registre a través del web de la mobilitat de l’Ajuntament.

•

Promocionar un registre comarcal de bicicletes.

Per tal de millorar l’assistència en els casos de robatori, el registre inclourà una fotografia de les bicicletes registrades robades. En aquest cas, es demanarà
l’autorització al propietari per incloure la fotografia de la bicicleta al web municipal.
Efectes ambientals i socials
o

Millorar la informació dels serveis que l’Ajuntament ofereix als ciclistes pot
contribuir a promoure l’ús de la bicicleta i, per tant, contribuir a disminuir la
mobilitat en vehicle privat.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Servei de Gestió de la informació. Ajuntament de Sabadell

o

Entitats socials que promouen l’ús de la bicicleta
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Edició de tríptics i difusió

o

Informació sobre el “Registre municipal de bicicletes” recollida al web municipal

Indicadors de seguiment
o

Número de bicicletes censades al “Registre municipal de bicicletes”

o

Número de denúncies per robatori de bicicletes

o

Número de bicicletes recuperades

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 5.400 €. Edició de tríptics informatius: 1.500 €. Incorporació i manteniment de la informació a la web municipal 3.900 €

o

Fase 2 (2012-2014): 3.900 €. Incorporació i manteniment de la informació a
la web municipal: 3.900 €.
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4.3. BICICLETA PÚBLICA
4.3.1. Impulsar un sistema de bicicleta pública comarcal
Justificació
Els problemes derivats de la utilització massiva del vehicle privat a les ciutats metropolitanes s’ha fet més evident en els darrers anys. La contaminació ambiental, la
congestió i el consum d’espai públic han posat de manifest la necessitat d’incentivar
l’ús de modes de transport més sostenible com el mode a peu o la bicicleta.
En un dia feiner entre Sabadell i la resta de la comarca del Vallès Occidental es produeixen 165.615 desplaçaments, dels quals la majoria corresponen als municipis
continus a Sabadell, Terrassa (39.147) o Barberà del Vallès (30.746). El sistema
comarcal de bicis públiques permet enfortir les relacions dels municipis de la comarca a través de la bicicleta i en detriment del vehicle privat.
Descripció
Impulsar el desenvolupament d’un sistema de préstec de bicis públiques a nivell
comarcal mitjançant un sistema automàtic informatitzat homogeneïtzat. Els elements necessaris per a la planificació del sistema són:
•

Xarxa d’estacions

•

Horari del sistema

•

Gestió de les bicicletes

•

Manteniment de les bicicletes

•

Política tarifaria

•

Sistema de control d’usuaris

•

Finançament del sistema

•

Assegurança de responsabilitat civil

•

Mesures complementàries

D’acord amb l’avantprojecte per la ciutat que ha elaborat l’Ajuntament de Sabadell,
inicialment dins de Sabadell es preveuen un total de 15 ubicacions i un total de 125
unitats de bicicletes públiques.
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L’estudi preliminar planteja les següents ubicacions:
1.

Pl. de Doctor Robert

2.

Pl. del Mercat

3.

Pl. de l’Alcalde Marcet

4.

Pl. d’Antoni Llonch

5.

Parc del Taulí

6.

Rambla – av.de Barberà

7.

pl. d’Anselm Clavé

8.

pl. d’Espanya

9.

c. de Pi i Margall

10.

pl. de la Concòrdia

11.

pl. de Barcelona

12.

pl. de Catalunya

13.

pl. d’Enric Morera

14.

pl. de Vilarrufat

15.

c. Borriana (Oficina de Mobilitat)

Efectes ambientals i socials
o

La introducció d’un nou sistema de transport públic no motoritzat, permetrà
millorar la connectivitat entre els municipis del sistema urbà de Sabadell atès que podrà ser un mitja complementari i afavoridor de la intermodalitat
entre el transport públic i la bicicleta. Al mateix temps, en l’àmbit urbà permetrà establir una nova cultura

Agents responsables
o

Ajuntament de Sabadell i altres ajuntaments del sistema urbà de Sabadell.

Agents implicats
o

Entitats socials que promouen l’ús de la bicicleta
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre els Ajuntaments del sistema urbà de Sabadell amb punts de
l’ordre del dia sobre bicicleta pública

Indicadors de seguiment
o

Quota d'ús de la bicicleta en els desplaçaments quotidians

o

Viatges/dia del sistema de bicicletes públiques

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 187.500 €

o

Fase 2 (2012-2014): 187.500 €
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5. VIANANTS, BARRERES I ACCESSIBILITAT
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La compacitat de la ciutat de Sabadell, la seva grandària i la seva topografia, la
converteixen en una ciutat idònia pels desplaçaments a peu. Cal tenir en compte
que el 61,2% dels desplaçaments interns a Sabadell es realitzen a peu. Malgrat la
importància que pren en el repartiment modal intern la mobilitat a peu, la configuració de l’espai urbà està destinat a facilitar el desplaçament i l’estacionament al
vehicle privat en detriment dels mitjans de transport més sostenibles.
Els vianants per poder desplaçar-se còmodament, necessiten unes condicions mínimes: unes voreres amb una amplada mínima, amb una continuïtat en els itineraris, una superfície adequada i una correcta visibilitat i enllumenat.
A continuació es presenten un conjunt d’actuacions per tal de continuar amb les
tasques d’adaptació de Sabadell al vianant, dotant-la de seguretat i comoditat i
eliminant les barreres que dificulten l’ús del mode a peu.
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5.1. ZONES DE VIANANTS
5.1.1. Ampliar l'actual zona d'estar al centre urbà
Justificació
Part del viari de Sabadell està dissenyat en funció de les necessitats del vehicle privat, tant pel que fa a la circulació com a l’aparcament. En aquest últim cas, el cost
que suposa l’aparcament del vehicle privat l’assumeix la col·lectivitat i es tradueix
en l’ocupació gratuïta de l’espai públic. El model de ciutat actual, dissenyat en pro
del vehicle privat va en detriment de l’ús de la ciutat per als vianants i la bicicleta.
El vehicle privat és percebut com un element perillós que pot fer modificar els hàbits de mobilitat dels mitjans de transport més febles i dels vianants.
Calen actuacions per millorar la mobilitat dels modes no motoritzats, tenint en
compte que és la principal opció modal dels residents a Sabadell per als desplaçaments interns. Al districte 1, al qual pertany la zona d’estar del centre, el 83,3%
dels desplaçaments es realitzen a peu o en bicicleta.
Descripció
Estudi de l’ampliació de l'actual zona d’estar del centre als carrers que hi donen
accés, intercalant carrers de vianants i carrers de prioritat invertida.
Aquesta mesura comporta un canvi en la morfologia respecte els carrers convencionals per tal d’indicar el canvi de prioritats. La nova morfologia suposa
l’anivellament de la calçada amb vorera, els quals reben un tractament homogeni
en relació a la textura i al color. La zona es delimita amb sistemes de control que
delimiten l’accés a la zona reservada a aquells vehicles amb autorització. En els
accessos cal instal·lar tòtems amb la senyalització que indiqui la normativa que regula aquest espai. Alhora cal garantir, allà on sigui necessari, l’accés a les zones de
càrrega i descàrrega en aquestes zones pacificades.
La urbanització de la zona d’estar ha de respondre a uns criteris d’unitat i
d’homogeneïtat que doti a l’espai d’una imatge pròpia però que alhora, respongui a
criteris

de

funcionalitat.

El

disseny

d’aquest

espai

ha

d’atendre

al

Codi

d’Accessibilitat de Catalunya (Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques; i el Decret 135/1995, de
24 de març de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya). Finalment, els elements
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de mobiliari urbà destinats al descans dels vianants han de tenir un caràcter prioritari.
Finalment, s’ha de dir que actualment existeix un procés participatiu, que inclou un
concurs d’idees, on es plasmaran els criteris de mobilitat a la zona centre. El PMU
inclourà mesures per a portar a la pràctica les conclusions d’aquest procés participatiu.
Efectes ambientals i socials
o

La pacificació del trànsit permet reduir la velocitat i la intensitat del trànsit
rodat, de manera que l’espai urbà es fa més compatible amb altres usos
permetent millorar la seguretat dels usuaris més vulnerables, la millora de la
qualitat ambiental entre d’altres.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la Mobilitat de Sabadell comissió de barreres, vianants i accessibilitat

o

Associacions de comerciants i residents

o

Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Ajuntament de Sabadell

o

Programa de Coordinació dels Districtes. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de l’estudi d’ampliació de la zona d’estar del centre (zones 30,
carrers de vianants i de prioritat invertida).

Indicadors de seguiment
o

Número d’accessos en horari restringit

o

m2 de carrers amb zona d’estar
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Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): Cost imputat a l’actuació 2.1.3.

o

Fase 2 (2012-2014): Cost imputat a l’actuació 2.1.3.
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5.2. ITINERARIS PER A VIANANTS
5.2.1. Millora de l'oferta pels desplaçaments a peu entre els principals punts de la ciutat
Justificació
Les dimensions de Sabadell i la seva morfologia la fan una ciutat idònia per a desplaçar-s’hi a peu (més de 320.000 desplaçaments diaris). Per tal de millorar les
condicions dels vianants i promocionar l’ús dels desplaçaments a peu cal dotar a la
ciutat de la infraestructura que permeti l’accés als principals centres generadors de
mobilitat de forma segura, confortable i atractiva. La xarxa bàsica de vianants ha
de permetre creuar la ciutat de nord a sud i d’est a oest, així com facilitar l’accés
als punts d’interès de la ciutat.
Descripció
Remetent al Decret 135/1995, de 24 de març de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya “Hom ha d’entendre per itinerari aquell àmbit o espai de pas que permet un
recorregut urbanitzat continu que relaciona els diferents espais d’ús públic i edificacions de l’entorn per accedir-hi”.
La xarxa de vianants està concebuda per connectar els barris amb el centre ciutat i
per connectar-los entre ells de forma radial. La xarxa mantindrà uns estàndards
d’ordenació de l’espai i dels elements de seguretat.
La seguretat i l’accessibilitat són criteris bàsics en el disseny d’itineraris a peu,
d’acord amb la guia de Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya es fixa l’amplada lliure mínima de vorera en 2 m (en la mesura del possible);
una amplada que permet l’encreuament de dues cadires de rodes i la instal·lació
dels serveis urbans sota les voreres. En aquells trams on l’espai no permeti instal·lar voreres de l’amplada fixada s’instal·laran mesures de pacificació del trànsit
per assegurar el confort i la seguretat del vianants.
En la mesura del possible els pendents dels itineraris no podran ser mai superiors al
8% i els desnivells que s’hagin de cobrir es faran sota criteris d’accessibilitat.
Les interseccions amb els vials de circulació de la xarxa bàsica seran preferentment
de caràcter semafòric, amb passos de vianants senyalitzats tant vertical com horit-
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zontalment. En punts singulars s’estudiarà la possibilitat de passos de vianants a
nivell de vorera, tenint en compte que a les vies bàsiques de trànsit no es consideran com a tals.
La imatge de continuïtat de l’itinerari es farà a través del mobiliari urbà, tals com
jardineres, papereres i elements de descans per al vianant, com els bancs. Així mateix, els escocells dels arbres es cobriran per garantir la seguretat del desplaçament, en cas que sigui necessari.
La senyalització és un dels elements de continuïtat dels itineraris. La senyalització
ha de ser específica per a vianants i no pot ser compartida pel trànsit rodat ja que
presenten característiques diferents. S’instal·larà senyalització indicant la connexió
amb altres itineraris, la distància en km i minuts dels principals centres d’atracció
de la ciutat i mapes d’ubicació i localització per la ciutat.
Els centres generadors de mobilitat i punts d’interès de la ciutat són:
Centres generadors:
•

Estacions d’FGC i Renfe

•

Estació d’autobusos

•

Hospital Parc Taulí

•

Clínica l’Aliança Sabadell

•

UAB-Sabadell

•

Biblioteques: Vapor Badia, La Serra, Els Safareigs, Can Deu, Can Puiggener, Nord, Sud i Almogàvers.

•

Delegació d’Hisenda

•

Atenció Ciutadana

•

Cinema Imperial

Centres d’interès:
•

Fira de Sabadell

•

Església de Sant Fèlix

•

Torre de l’Aigua
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•

Casa Duran

•

Vapor Turull

•

Forns de Ceràmica de L’Escaiola

•

Casal Pere Quart

•

Ajuntament de Sabadell

•

Gremi de Fabricants

•

Casa Ponsà

•

Col·legi Escola Pia

•

CEIP Enric Casassas

•

Església de la Puríssima

•

Santuari de la Salut

•

Hotel Suís

•

Casa Taulè

•

Obra Social de Caixa Sabadell

•

Mercat Central

•

Despatx Lluch

•

El Principal

•

Cal Balsach

•

Can Rull

•

Safareig de la Creu Alta

•

Museu d’Història de Sabadell

•

Museu d’Art de Sabadell

•

Institut de Paleontologia

•

Instal·lacions esportives
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•

Bassa de Sant Oleguer

A la definició de la xarxa es tindrà en consideració l’existència de rutes patrimonials
al municipi.
La xarxa d’itineraris de vianants ha d’atendre al Codi d’Accessibilitat de Catalunya
(Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques; i el Decret 135/1995, de 24 de març de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya). Si no és així, cal proposar itineraris alternatius que,
almenys, siguin practicables.
La xarxa d’itineraris de vianants futura ha de servir per fer més confortables i senyalitzar-los.
Xarxa d’itineraris de vianants futura:
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Efectes ambientals i socials
o

La pacificació del trànsit permet reduir la velocitat i la intensitat del trànsit
rodat, de manera que l’espai urbà es fa més compatible amb altres usos
permetent millorar la seguretat dels usuaris més vulnerables, la millora de la
qualitat ambiental entre d’altres.

Agents responsables
o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la Mobilitat de Sabadell: Comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Km de la xarxa d’itineraris per a vianants

o

m2 carrers de vianants

Indicadors de seguiment
o

Aforaments de les voreres (Vianants/hora)

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011):100.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 150.000 €
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5.2.2. Permeabilització de les travesseres urbanes per als vianants
Justificació
Les travesseres urbanes de Sabadell (Gran Via o carretera de Barcelona, per exemple) es configuren com a barreres físiques per als vianants ja que presenten uns
nivells de permeabilitat molt baixos. Les travesseres urbanes esdevenen pels vehicles un lloc de pas i una via de comunicació, però pels vianants i pels ciclistes es
converteixen en barreres difícils de creuar. Aquestes dificultats són degudes bàsicament a dos motius: la manca de passos per creuar-les i els dèficits de manteniment que presenten els pocs passos existents. Aquesta situació dificulta la connectivitat entre els barris del nord-sud i est-oest de la ciutat.
Descripció
Les actuacions destinades a millorar la permeabilitat de les travesseres urbanes han
d’atendre a la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (20/1991) i al Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Efectes ambientals i socials
o

L’increment i la millora de l’espai urbà destinat al vianant és una actuació
que intervé en la qualitat i la seguretat dels desplaçaments a peu i per tant,
afavoreix la integració dels col·lectius més vulnerables.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit, Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

Agents implicats
o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Diputació de Barcelona
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració d’estudis (estudi informatiu previ N-150 i estudi transformació
Gran Via).

o

Passos de vianants a la Crta. de Molins de Rei.

Indicadors de seguiment
o

Velocitat mitjana dels vehicles a les travesseres urbanes

o

Aforaments de vianants a les cruïlles de les travesseres

Cost estimat i calendari
o

Fase 2 (2012-2014): Cost: 3.000 € (la resta de cost està imputat a
l’actuació 2.1.2)
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5.2.3. Millora de la seguretat a les cruïlles
Justificació
Les cruïlles de carrers, pel fet de ser llocs de confluència de diferents mitjans de
transport, són zones de conflicte on la seguretat del desplaçament es veu més
compromesa.
Descripció
Intervenir en les cruïlles de carrers per minimitzar els factors de risc que poden
provocar algun accident, especialment en la intersecció de vies ciclistes i els carrers
amb regulacions especials. Es prioritzaran les cruïlles més perilloses.
•

Llegibilitat: Instal·lar o reforçar la senyalització d’encreuament. Instal·lar
passos de vianants en totes les cruïlles i modificar el perfil transversal del
carrer, en els casos que sigui necessari.

•

Visibilitat: L’aparcament de vehicles, el mobiliari urbà o la vegetació no poden impedir la correcta visibilitat de conductors, ciclistes ni vianants en els
encreuaments. Cal evitar qualsevol obstacle que impedeixi la visibilitat de la
senyalització.

•

Semaforització: Instal·lació de semàfors en aquelles cruïlles amb una intensitat elevada de trànsit, en cruïlles amb visibilitat reduïda i prop de centres
que mereixen atenció especial (escoles, centres sanitaris, zones comercials,
centres d’oci, equipaments culturals, etc.). En aquelles cruïlles sense regulació semafòrica és necessari instal·lar senyals verticals que regulin la prioritat
de pas dels vehicles, en cas de bona visibilitat senyal de cedir el pas, i senyal d’stop en cas de mala visibilitat.

•

Rotondes: Garantir la permeabilitat de les rotondes per part dels vianants a
través de passos de vianants.

Efectes ambientals i socials
o

Reduir l’accidentalitat amb víctimes en àmbit urbà.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell
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o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Diputació de Barcelona

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaborar el projecte d’anàlisis dels àmbits d’actuació i mesures concretes a
executar.

o

Comissions internes per a l’elaboració del projecte entre diferents àrees municipals.

Indicadors de seguiment
o

Accidents de trànsit registrats en cruïlles segons tipus d’usuari implicat

o

Víctimes d’accidents de trànsit registrats en cruïlles, segons gravetat dels
danys

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): cost imputat dins l’actuació 2.5.3 (Promoció del Pla Local de
Seguretat Viària)
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5.3. PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT
5.3.1. Coordinació amb el Pla d'Accessibilitat Municipal i l'Estudi
Barreres Arquitectòniques Urbanístiques de la ciutat de Sabadell
Justificació
El Pla d'Accessibilitat municipal, és una eina de promoció de l'accessibilitat en l'àmbit municipal per tal de poder assolir la progressiva eliminació de les barreres arquitectòniques als diferents àmbits de la població com són la via pública i el transport.
Descripció
Tenir en compte el Pla d’Accessibilitat Municipal i l’Estudi de les Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques de la ciutat de Sabadell (2005) a l’hora de planificar, dissenyar i executar qualsevol actuació a la via pública. Treballar coordinadament per
tal d’aplicar allò establert en aquests dos instruments en els propers anys.
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Serveis socials. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la mobilitat de Sabadell: Comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Entitats i associacions de persones amb mobilitat reduïda

o

Consell de Discapacitats

o

Diputació de Barcelona
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Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes per coordinar estudi BAU i Pla d'Accessibilitat Municipal
entre diferents àrees municipals.

Indicadors de seguiment
o

Evolució de les queixes/incidències sobre problemes d’accessibilitat a la via
pública

o

Número de barreres arquitectòniques (existents i eliminades)

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 15.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 15.000 €
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5.3.2. Adaptació del passos de vianants d'acord als criteris normatius del Decret 135/1995, de 24 de març
Justificació
Amb l’objectiu que les actuacions que es realitzin en el procés d’adaptació dels passos de vianants s’ajustin a un criteri únic, qualsevol actuació en aquest àmbit es
basarà en el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
Segons la normativa vigent, es considera que el pas de vianants forma part d’un
itinerari adaptat quan compleix, entre d’altres, els següents requisits:
•

Salva el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.

•

Quan travessa un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i
quedarà rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la
del pas de vianants.

•

El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada.

•

Quan el pas, per la seva longitud, es realitza en dos temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la
del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada
quan la longitud de l'illot no superi els 4,00 m.

•

Etc.

Descripció
Aplicar els criteris tècnics i normatius del Decret 135/1995, de 24 de març, en les
actuacions als passos de vianants.
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

o

Reducció de l’accidentalitat associada a la mobilitat
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Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la Mobilitat de Sabadell: Comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Diputació de Barcelona

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaborar el projecte d’anàlisi dels àmbits d’actuació i mesures concretes a
executar

Indicadors de seguiment
o

Percentatge i número de passos de vianants deprimits/adaptats.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011): 500.000 €
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5.3.3. Increment de cruïlles amb semàfors sonors a tota la ciutat
Justificació
Les cruïlles pel fet de ser lloc de confluència de diferents mitjans són zones de conflicte on la seguretat del desplaçament es veu més compromesa. Hi ha col·lectius
concrets amb mancances que mereixen una especial atenció en aquests punts ja
que la seva seguretat es veu més compromesa que la de la resta de vianants. Una
de les mesures per dotar a les cruïlles de més elements de seguretat és adaptar els
semàfors a les necessitats d’aquests col·lectius.
Descripció
S’adaptaran les cruïlles semaforitzades per tal que els col·lectius amb dificultats de
mobilitat puguin creuar-les amb seguretat. De forma general, cal incrementar si cal
el temps de pas dels vianants, perquè els col·lectius amb mobilitat reduïda i deficiències visuals disposin de temps de creuar la calçada amb seguretat.
Actualment a Sabadell hi ha un 25% de les cruïlles semaforitzades adaptades a
invidents. Seguint aquesta línia s’incrementen el nombre de semàfors sonors adaptats a invidents, per tal que els comandaments distribuïts prèviament a la comunitat amb mancances visuals emetin les senyals indicant el cicle que què es troben.
Aquest increment es planteja als principals punts generadors de mobilitat i a les
vies amb una major intensitat de trànsit, que actualment no disposin d’aquest sistema.
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

ONCE Sabadell

o

IMSERSO
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Agents implicats
o

Taula de la mobilitat de Sabadell: Comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Serveis socials. Ajuntament de Sabadell

o

Diputació de Barcelona

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Nombre de cruïlles semaforitzades adaptades

o

Nombre de cruïlles semaforitzades no adaptades

Indicadors de seguiment
o

Percentatge de passos de vianants adaptats

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2011): 600.000 €.
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5.3.4. Establir criteris per adequar i reubicar el mobiliari urbà segons els criteris d'accessibilitat
Justificació
El mobiliari urbà, a part del seu ús funcional, dota a l’espai públic d’una certa imatge de ciutat. El mobiliari urbà serveix també per guiar els usuaris de l’espai públic,
separant espais, fent itineraris, tal com succeeix en els carrers de convivència. La
funcionalitat del mobiliari urbà es pot veure compromesa si els criteris de selecció i
ubicació no han tingut en compte l’accessibilitat dels vianants.
Descripció
Dissenyar la ubicació del mobiliari urbà segons criteris d’accessibilitat, no tan sols
de persones amb mobilitat reduïda sinó del conjunt de la població.
Tal com s’indica a l’Annex I que recull el Codi d’accessibilitat de Catalunya, la ubicació del mobiliari urbà ha de deixar sempre una banda de pas lliure mínima de 90
cm d’amplada i de 210 cm d’alçada en un carrer convencional. En el cas d’un carrer
de plataforma única, la banda de pas lliure ha de ser de 300 cm, tant d’amplada
com d’alçada. Pel que fa als canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre incloure un cercle de 150 cm de diàmetre. No obstant això, La Guia de recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya, fixa l’amplada lliure de vorera a 200 cm.
De forma general, el mobiliari urbà se situarà a l’exterior de la vorera, en la mesura
del possible alineat amb la resta, i el disseny serà preferentment amb els caires
arrodonits
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Obres Públiques. Ajuntament de Sabadell
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o

Servei de Manteniment de la Via Pública. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Residus i Neteja Viària. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la mobilitat de Sabadell: Comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Entitats i associacions de persones amb discapacitat de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Elaboració de la guia de disseny del mobiliari urbà segons criteris
d’accessibilitat.

o

Comissions internes per establir criteris conjunts entre diferents àrees municipals.

Indicadors de seguiment
Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010): 15.000 €

204

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

5.3.5. Identificació de punts amb problemes d'accessibilitat
Justificació
Per tal de millorar la mobilitat de la ciutadania en general, però en especial
d’aquells col·lectius amb més dificultats era necessària l’elaboració d’un mapa de
punts amb problemes d’accessibilitat; indicant el nivell de prioritat per superar-los.
Descripció
Manteniment i actualització de l’Estudi de Barreres Arquitectòniques Urbanístiques
de la ciutat de Sabadell (BAU 2005) que consta d’un SIG que incorpora tots els
punts de la ciutat que presenten problemes d’accessibilitat.
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la mobilitat de Sabadell comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Entitats i associacions de persones amb discapacitat de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Nombre de punts identificats amb problemes d’accessibilitat

o

Convocatòries de la Taula de mobilitat sobre accessibilitat

Indicadors de seguiment
o

Adaptació de cruïlles i d’espais accessibles.

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 9.000 €

o

Fase 2 (2012-2014): 9.000 €
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5.3.6. Establir convenis entre l’Ajuntament de Sabadell i les entitats
i associacions de persones amb discapacitat per coordinar actuacions que promoguin l’accessibilitat
Justificació
Per poder parlar de mobilitat universal cal garantir la mobilitat a tothom i posar
especial atenció a tots aquells col·lectius que, d’una manera o altra, tenen majors
dificultats per veure garantit el seu dret a moure’s. La possibilitat d’establir uns
canals de comunicació directa entre l’administració i aquests col·lectius ha de permetre disposar d’informació de primera mà als gestors municipals de les actuacions
a realitzar en matèria d’accessibilitat.
Descripció
Establir convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i les entitats i associacions de persones amb discapacitat de la ciutat amb l’objectiu de treballar de
forma coordinada en les actuacions en matèria de mobilitat i d’accessibilitat.
Efectes ambientals i socials
o

Garantir l’accessibilitat universal a l’espai públic urbà a fi d’augmentar la integració social de tots els ciutadans.

Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Serveis socials. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Taula de la Mobilitat de Sabadell comissió de barreres, vianants i accessibilitat.

o

Entitats i associacions de persones amb discapacitat de Sabadell

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Reunions entre l’Ajuntament, entitats i altres administracions competents

Indicadors de seguiment
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Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 9.000€

o

Fase 2 (2012-2014): 9.000 €

207

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

6. NORMATIVA I NOUS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ

208

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

En els Plans de Mobilitat Urbana una part de les actuacions proposades requereixen
l’adaptació d’ordenances, plans i altres normatives municipals existents. Per tant,
és convenient acompanyar les actuacions fins ara proposades amb les corresponents propostes de modificació de normatives existents, o crear-ne de noves.
D’altra banda, és important que el PMU proposi millores d’accessibilitat dels principals centres generadors com ho són els polígons industrials o centres educatius i
sanitaris. Aquestes actuacions s’hauran de realitzar sempre en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i també amb les empreses que s’hi localitzin.
A continuació es presenten un conjunt d’actuacions relacionades amb les ordenances municipals i també en tot allò que permeti millorar la mobilitat dels centres generadors de mobilitat de Sabadell.
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6.1. ORDENANCES MUNICIPALS
6.1.1. Ordenança municipal de circulació, vianants i bicicletes
Justificació
L’actual ordenança de circulació de Sabadell aprovada l’any 1992 va quedar obsoleta amb l’aprovació del nou Reglament general de circulació vigent des de l’any 2003
(Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo). A partir d’aquest moment, la
normativa aplicable a Sabadell va ser el propi Reglament general de circulació, amb
les seves modificacions.
Tenint en compte que el Reglament és un marc regulador de caràcter comú per al
conjunt d’Espanya, generalment els municipis de major població disposen d’una
normativa específica que regula aspectes més específics de la mobilitat urbana. En
aquest sentit, es fa necessari que l’Ajuntament actualitzi l’ordenança d’acord amb
els nous requeriments de mobilitat. Particularment, que englobi aspectes relacionats amb la circulació de vehicles a motor, les bicicletes, l’estacionament, els vianants i la seguretat viària, entre d’altres.
Descripció
Redacció d’una ordenança de circulació i de vianants que consideri la incorporació,
entre d’altres, dels següents elements:
•

Els nous requeriments establerts en el Reglament general de circulació

•

Nous mitjans de transport

•

Circulació dels vianants

•

Senyalització i condicions de circulació de les àrees de vianants

•

Zones de prioritat invertida i zones 30

•

Velocitat dels vehicles

•

Circulació de bicicletes

•

Motocicletes i ciclomotors
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•

Carrils reservats i parades de transport públic

•

Estacionament (prohibicions, reserves, senyalització, etc.)

•

Càrrega i descàrrega de mercaderies

•

Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses

•

Retirada de vehicles

•

Infraccions a la legislació de trànsit i la seguretat viària

•

Etc.

Per tal d’afavorir que els diferents usuaris de la via pública s’hi vegin representats,
l’Ajuntament propiciarà diferents mecanismes per tal que els membres de la Taula
de la Mobilitat de Sabadell puguin participar en la redacció de l’ordenança.
Efectes ambientals i socials
Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes per la renovació de l’ordenança de circulació entre diferents àrees municipals.

o

Convocatòries de la Taula de mobilitat amb l’ordre del dia l’ordenança de circulació i actes.

o

Tramitació i aprovació de l'ordenança

Indicadors de seguiment
Agents responsables
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei de Seguretat Ciutadana. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Entitats integrants del la Taula de la Mobilitat de Sabadell
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Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2011): 40.000 €
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6.1.2. Seguiment de l'Ordenança municipal de regulació del soroll
Justificació
El trànsit és un factor molt important en la producció de soroll dins de les ciutats.
Així, el nivell de contaminació acústica que suporten algunes vies i barris fa difícil la
utilització de l’espai públic com a espai de relació. Tant és així que la contaminació
acústica es relaciona directament amb diverses malalties humanes.
L’Ajuntament de Sabadell realitza des de diversos anys el seguiment de l’impacte
sonor a la ciutat, particularment del vinculat al transport. De fet, en breu presentarà les conclusions de l’estudi de capacitat acústica de la ciutat.
Descripció
Modificació de l’ordenança municipal que regula d’usos i activitats que regula el
soroll o elaboració d’una ordenança de soroll independent. Aquesta normativa ha
d’apostar per millorar la qualitat ambiental i social, tenint en compte aspectes com
els vehicles a motor, les condicions acústiques exigibles a l’edificació, els treballs a
la via pública, el soroll a l’interior dels habitatges, les activitats d’oci, etc.
L’ordenança s’ha de desenvolupar en relació a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i al nou reglament aprovat pel decret
176/2009 de la mateixa llei i adapta els seus annexos; l’objecte de la qual és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica que
afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa aplicable a tot el
territori de Catalunya.
Quant a la contaminació acústica causada pel trànsit rodat, que és la que causa un
major impacte a les ciutats, l’ordenança reguladora permetrà més a llarg termini
l’aplicació progressiva de mesures com: apantallaments acústics, pavimentació de
les vies amb materials absorbents, equipaments urbans de baixa emissió sonora i
gestió del trànsit, el control de soroll per part de la Policia Municipal, etc.
Efectes ambientals i socials
o

Prevenir, corregir i millorar els nivells de contaminació acústica causada pel
trànsit rodat.
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Agents responsables
o

Servei de Sostenibilitat i Canvi climàtic. Ajuntament de Sabadell

Agents implicats
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell

o

Institut Català de l’Energia. Generalitat de Catalunya

o

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Comissions internes per a la renovació de l'ordenança de soroll entre diferents àrees municipals

o

Tramitació i aprovació de l'ordenança

Indicadors de seguiment
o

% Població que viu en espais amb> 65 dba

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2010): 20.000 €

214

Pla de mobilitat urbana de Sabadell
Actuacions

6.2. MOBILITAT A CENTRES GENERADORS DE MOBILITAT
6.2.1. Promoure plans de mobilitat a polígons d'activitat amb problemàtica de mobilitat
Justificació
Segons el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM)
aprovat per l’acord ACORD GOV/146/2008, de 2 de setembre, a l’RMB hi ha diferents Centres Generadors de Mobilitat (CGM) en els que es promourà l’elaboració
dels anomenats Plans de Específics de Mobilitat (PEM). Concretament a Sabadell, es
considera que tant l’Hospital Parc Taulí com el Campus de Sabadell de la UAB han
de disposar d’un PEM. Els PEM són un instrument bàsic, recollit a la llei de la mobilitat, que pretén dotar els CGM d’una eina de planificació de la seva mobilitat tenint
present tots els modes de transport.
D’altra banda, segons l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, es preveu la realització de les següents actuacions:
•

Polígons Sabadell Sud-Sant Quirze del Vallès: Impuls definitiu d’execució de
les mesures previstes en el Pla de Millora de la mobilitat i l’accessibilitat als
polígons industrials de Sabadell i Sant Quirze del Vallès (inclou els polígons
industrials Can Feu, Can Torres, Can Llobet, Sud-oest, Can Casablancas.
Creació d’un organisme coordinador d’empreses per millorar l’accessibilitat
als polígons.

•

Polígons Riu Ripoll (dividit en tres subsectors): es preveu la redacció d’un
pla de mobilitat.

A banda d’aquests requeriments, la Llei 9/2003 de la mobilitat indica el següent
sobre la necessitat d’incloure mesures en la millora de l’accessibilitat als polígons
industrials: El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i
les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau,
als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials de llur àmbit territorial.
Es crearà una comissió de treball de polígons industrials.
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Descripció
Actualment el mapa de polígons d’activitat econòmica a Sabadell és el següent:
Centres generadors de mobilitat objecte de l’actuació

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’àrees industrials de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.
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Tot i que pel que respecta als PEM (recollits al PDM) com els plans de mobilitat que
recull l’Acord Estratègic 2008-2011, l’administració responsable és la Generalitat de
Catalunya (i per delegació l’ATM en el cas del PEM) es fa imprescindible una implicació de l’Ajuntament de Sabadell en la redacció d’aquests plans, atès que els ajuntaments tenen nombroses competències que possibiliten la millora de la mobilitat
en aquestes zones. Cal tenir en compte que aquests plans són resultat de la concertació entre diferents administracions, particularment entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els empresaris.
Tot seguit, es proposen uns criteris per a la millora de la mobilitat tant per als polígons d’activitat econòmica com per altres centres generadors de mobilitat:
1.

Elaboració de Plans Específics de Mobilitat (PEM) d’acord amb el PDM:
•

Corporació Sanitària Parc Taulí
A l’àmbit de la Corporació Sanitària de Parc Taulí s’hi localitza: l’Hospital de
Sabadell (2.136 treballadors), UDIAT, SA Centre de Diagnòstic (306 treballadors), Centre Sociosanitari Albada (196 treballadors), Salut Mental Parc
Taulí (124 treballadors) i Serveis Corporatius (608 treballadors); la seva àrea sanitària de referència abasta un total d’11 municipis abastant una població entorn els 450.000 habitants.
Criteris per a la millora de l’accessibilitat:
- Millora de les connexions amb transport interurbà: tot i que els 11 municipis de l’àrea sanitària disposen d’un servei interurbà per carretera que accedeix al centre (o en carrers propers), caldria millorar la freqüència
d’aquestes connexions especialment d’aquelles que tenen una freqüència inferior a dues hores.
- Millora de les connexions en transport urbà: actualment només una part
del barri Centre i del barri de Creu Alta tenen bona accessibilitat (freqüència> 10’). Cal millorar estudiar la incorporació de nous serveis als barris:
Can Feu, l’est de Sant Oleguer i Creu de Barberà. Aquests barris es caracteritzen per tenir un percentatge de gent gran significatiu i, per tant, per tenir
un menor accés al vehicle privat i una major necessitat d’accedir als serveis
de la zona sanitària.
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- Introducció de la figura del gestor/a de la mobilitat responsable del seguiment de les accions que cal dur a terme.
-

Incorporació d’informació sobre Mobilitat

i transport

al seu

web:

www.tauli.cat
- Integrar la millora de la mobilitat en el futur Parc de la Salut.
•

Campus universitari de la UAB a Sabadell (escola d’Estudis Empresarials i
Escola d’Informàtica)
En el campus universitari de la UAB de Sabadell hi ha aproximadament uns
2.500 estudiants. Es localitza a uns 10 minuts del centre urbà de la ciutat, al
costat de l’estació de rodalies Sabadell-Centre i de l’estació d’autobusos. Tenen parades dues línies de transport urbà.
Criteris per a la millora de l’accessibilitat:
- Millorar les connexions en transport interurbà
- Condicionar i regular l’espai d’aparcament al seu entorn.
- Col·laborar amb la Unitat de Gestió de la Mobilitat de la UAB.

2.

Elaboració de plans de mobilitat d’acord amb l’Acord Estratègic:
•

Parc industrial del riu Ripoll
Aquesta zona d’activitat es divideix en tres subsectors, el nord, el centre i el
sud. Es caracteritza per tenir dificultats rellevants a l’hora d’articular unes
connexions adequades ja que les empreses es localitzen a banda i banda de
la llera del riu i en zones amb pendent significativa. S’estudiarà amb més
profunditat les millores a aplicar, fomentant en la mesura del possible l’ús
dels modes no motoritzats i del transport públic col·lectiu per accedir-hi.

•

Polígons Sabadell Sud-Sant Quirze del Vallès
Aquesta zona d’activitat econòmica es localitza a l’eix de la C-58 en el seu
pas per Sabadell i Sant Quirze del Vallès amb més de 1.000 empreses i uns
22.000 treballadors.
Criteris per a la millora de l’accessibilitat:
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- Aplicació de les línies d’actuació incloses en el Pla de millora de la mobilitat
i l’accessibilitat als polígons industrials de Sabadell i Sant Quirze del Vallès:
millora de les condicions d’enllumenat, eliminació de l’efecte barrera que suposen les vies de ferrocarril de Renfe i la Gran Via, millora de la urbanització
dels polígons, nova línia de “Bus dels Polígons”, etc.
- Introducció de la figura del gestor/a de la mobilitat responsable del seguiment de les accions que cal dur a terme
3.

Altres polígons d’activitat econòmica:
•

Can Roqueta
Criteris per a la millora de l’accessibilitat:
-

Promoure la millora de la mobilitat conjuntament amb els polígons de
Barberà del Vallès

Finalment, s’ha de dir que actualment existeix un procés participatiu, que inclou un
concurs d’idees, on es plasmaran els criteris de mobilitat a la zona centre. El PMU
inclourà mesures per a portar a la pràctica les conclusions d’aquest procés participatiu.
En els estudis o plans de mobilitat esmentats s’inclourà també l’anàlisi dels itineraris a peu i en bicicleta.
Efectes ambientals i socials
o

Reduir l’exclusió social dels treballadors sense accés al vehicle privat i en
general, reduir els impactes generats que la mobilitat laboral com ho son els
accidents “in itinere” i “in labore” o la congestió.

Agents responsables
o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

o

Autoritat del Transport Metropolità

Agents implicats
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Àrea d’Urbanisme. Ajuntament de Sabadell
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o

Servei d’Innovació, Indústria i Promoció Econòmica. Ajuntament de Sabadell

o

Empresaris

o

Sindicats

Indicadors d’execució de la mesura
o

Participació de l'Ajuntament a les convocatòries de Taules de Mobilitat dels
PEM

o

Actuacions realitzades per l’Ajuntament dirigides a millorar l’accessibilitat a
polígons d’activitat

Indicadors de seguiment
o

Quota d’ús del transport privat en la mobilitat quotidiana ocupacional (treball i estudis).

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2010-2011) i Fase 2 (2013-2014): 12.000 €
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6.2.2. Promoure l'elaboració dels Plans de Desplaçaments d'Empresa (PDE)
Justificació
Segons el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret
226/2006, de 23 de maig i el Pla Director de Mobilitat de la RMB, s’han d’elaborar
Plans de mobilitat als:
•

Centres de treball d’administracions públiques amb més de 200 treballadors
propis o externs.

•

Centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs o centres
generadors de mobilitat habituals, tret que estiguin inclosos en un pla de
mobilitat de l’àrea industrial a la qual pertanyen.

Descripció
Per tal d’incentivar i promoure la redacció dels PDE dins l’àmbit de Sabadell,
l’Ajuntament atorgarà suport tècnic en l’elaboració d’aquests plans. S’ha de fer esment que qualsevol d’aquestes empreses privades poden integrar-se en l’àmbit
d’un Pla Específic de Mobilitat. De la mateixa manera que els Plans Específics de
Mobilitat, l’Ajuntament haurà de vetllar per tal que les propostes dels PDE siguin
coherents amb les actuacions previstes en el PMU i, en general, amb l’estratègia de
mobilitat de l’Ajuntament.
A partir dels requeriments del Pla de Qualitat de l’Aire i el PDM, a Sabadell s’hauran
de dotar d’un pla de mobilitat les següents empreses:
•

Ben Net Neteges i Manteniments SA,

•

Establiments Viena SA,

•

Fluidra SA,

•

Incifsa SA,

•

Olympia empleo ETT SL,

•

Olympia Service Center Iberia SL,

•

Sage Logic Control SL.
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•

El Corte Inglés

Paral·lelament, l’Ajuntament elaborarà el seu propi PDE essent necessari també la
integració de la planificació i gestió dels desplaçaments generats per les diferents
dependències que té l’Ajuntament a la ciutat.
Efectes ambientals i socials
Reduir l’exclusió social dels treballadors sense accés al vehicle privat i en general,
reduir els impactes generats que la mobilitat laboral com ho son els accidents “in
itinere” i “in labore” o la congestió.
Agents responsables
o

Empreses públiques i privades obligades a redactar un PDE.

Agents implicats
o

Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. Ajuntament de Sabadell

o

Servei d’Innovació, Industria i Promoció Econòmica. Ajuntament de Sabadell

o

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.

o

Empresaris

o

Sindicats

Indicadors d’execució de l’actuació
o

Empreses que rebin suport de l'Ajuntament per a realitzar el PDE

o

Elaboració i aprovació del PDE de l'Ajuntament de Sabadell

o

Elaboració del PDE

Indicadors de seguiment
o

Quota d’ús del transport privat en la mobilitat quotidiana ocupacional (treball i estudis)

Cost estimat i calendari
o

Fase 1 (2009-2011): 8.100 €
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o

Fase 2 (2012-2014): 53.100 €
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CALENDARI I PRESSUPOST
En la següent taula s’incorpora el calendari previst de les actuacions que corresponen a l’elaboració d’estudis i on també s’hi inclou el tipus d’actuació:
o

P (Actuació permanent): es tracta d’actuacions implementables durant tot
el període de vigència del pla.

o

SC

(Actuació

sense

condicionar):

es

tracta

d’actuacions

que

s’implementaran en un moment puntual del període de vigència i que no es
troben condicionades a la realització o finalització d’una altra actuació del
pla.
o

C (Actuació condicionada): es tracta d’actuacions condicionades la realització o finalització d’una altra actuació del pla.
CALENDARI
1 FASE

CODI

ACTUACIÓ (ESTUDIS)

2009

2010

2 FASE
2011

2012

2013

2014 TIPUS

1.1.1

Coordinar tota la xarxa de transport públic

1.2.4

Viabilitat d'implantar el "Bus Barri"

C 1.2 .1

1.2.5

Viabilitat d'implantar bus nocturn urbà

SC

P

1.3.1

Elaborar propostes i fomentar la implantació de millora del transport públic

P

1.3.2

Seguiment compliment del Pla d'Innovació i Millora de la Qualitat del transport interurbà

P

1.3.3

Seguiment adaptació flota de trens i infraestructures adaptats a les PMR
Seguiment actuacions que afecten als modes ferroviaris proposades en el planejament
superior
Estudi de les parades de taxi actuals i previsió reserva d'espai segons la demanda

P

1.3.4
1.4.2

P
SC

1.4.3

Promoure l'estudi de mancomunar el servei de taxis de Sabadell amb municipis propers

SC

1.4.4

Millorar la qualitat del servei que actualment ofereix el sector del taxi a Sabadell

SC

1.4.5

Estudiar noves oportunitats de negoci del sector del taxi

SC

1.5.1

Viabilitat d'altres modes de transport

P

2.1.1

Participar en la definició de la xarxa viària territorial i de connexió

P

2.1.2

Definir la xarxa viària bàsica

P

2.2.1

Gestió integral de l'aparcament

SC

2.2.2

Revisió tarifària i horària de l’aparcament

C 2.2.1

2.3.1

Estudi per a la implantació d'un sistema de gestió de la mobilitat urbana

SC

2.4.1

Estudi sobre la distribució urbana de mercaderies

SC

2.4.2

Estudi d'un aparcament de camions

SC

2.5.1

Definició de criteris per la instal·lació d'elements per al control de la velocitat

SC

2.5.3

Promoció del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)

SC

4.1.1

Aplicar els criteris de la xarxa bàsica de les vies ciclistes a les actuals i previstes

SC

4.1.3

Incentivar la connexió intermunicipal de vies ciclistes

P

5.1.1

Ampliar l'actual zona d'estar al centre urbà

P

5.3.1

Coordinació amb el Pla d'Accessibilitat Municipal i l'Estudi BAU

P

5.3.4

Establir criteris per adequar i reubicar el mobiliari urbà

SC

5.3.5

Identificació de punts amb problemes d'accessibilitat

P

6.1.2

Seguiment de l'Ordenança municipal de regulació del soroll

P
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S’observa que hi ha dues actuacions que no es podran efectuar fins que no se
n’hagin desenvolupat d’altres. Es tracta de la implementació del “bus barri” que
dependrà de l’actuació referida a la reestructuració de la xarxa d’autobús urbà, en
el marc del perllongament dels FGC. La segona actuació condicionada, és la revisió
tarifària i horària de l’aparcament regulat, la qual depèn de les conclusions que es
prenguin l’estudi sobre la gestió integral de l’aparcament.
El calendari de les actuacions que corresponen a millores és el següent:
CALENDARI
1 FASE
2009

2010

2 FASE
2011

2012

2013

2014 TIPUS

CODI

ACTUACIÓ (MILLORES)

1.1.2

Promoure accions coordinades per millorar la seguretat dels usuaris del transport públic

1.2.1

Reestructuració de la xarxa de transport públic urbà actual

SC

1.2.2.

Transmetre en temps real, a través de la pàgina web, la informació de la xarxa

SC

1.2.3

Millora de les infraestructures de la xarxa de transport públic urbà

SC

1.2.6

P

1.4.1

Promoure l'ús de vehicles de transport públic urbà menys contaminants
Adaptació de la flota de vehicles de transport públic urbà i parades urbanes als criteris
d’accessibilitat
Controlar i vigilar l'intrusisme que pateixen els taxis a Sabadell

2.1.3

Pacificar el trànsit i promoure el desenvolupament de les zones 30

SC

2.2.3

Incrementar l'oferta d'aparcaments per a motos

SC

2.2.4

Controlar la indisciplina de l’aparcament a la via pública

P

2.2.5

Adequar l’oferta d’aparcament en calçada adaptada a persones de mobilitat reduïda

P

2.3.2

Millorar la senyalització variable

SC

2.5.2

Major vigilància i control de les infraccions en matèria de seguretat viària

C 2.5.3

2.6.1

Crear una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

SC

2.6.2

Promoure l’ús de vehicles menys contaminants

SC

3.1.1

Implantar actuacions de millora d'itineraris de camis escolars

P

3.1.2

Moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als entorns escolars

P

3.1.3

Comissió mixta per desenvolupar línies d'actuació en l'àmbit de la mobilitat a les escoles

P

3.1.4

Campanyes de sensibilització adreçades a la comunitat educativa

P

3.2.1

Promoure la mobilitat sostenible

P

3.2.2

Consolidar la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura

P

3.2.3

Editar i publicar la guia de la mobilitat de Sabadell

C

3.2.4

Impulsar Oficina de la Mobilitat de Sabadell

P

3.2.5

Millorar de la Web de la mobilitat i del transport de Sabadell

P

3.2.6

Fomentar cursos de conducció eficient i segura amb bicicletes

P

3.2.7

Fomentar cursos de conducció eficient i segura amb vehicles motoritzats

P

3.3.1

Difusió de l'oferta modes no motoritzats

P

3.4.1

Potenciar la figura de l'agent cívic

P

4.1.2

Ampliar la xarxa de vies ciclistes i incrementar l'oferta d'aparcament per bicicletes

P

4.2.1

Potenciar l’aparcament de bicicletes en pàrquings públics

SC

4.2.2

Promoció del "Registre municipal de bicicletes"

P

4.3.1

Impulsar un sistema de bicicleta pública comarcal

P

5.2.1

Millora de l'oferta pels desplaçaments a peu entre els principals punts de la ciutat

P

5.2.2

Permeabilització de les travesseres urbanes per als vianants

P

5.2.3

Millora de la seguretat a les cruïlles

SC

5.3.2

Adaptació del passos de vianants d'acord als criteris normatius del Decret 135/1995

SC

5.3.3

SC

6.1.1

Increment de cruïlles amb semàfors sonors a tota la ciutat
Establir convenis entre l’Ajuntament de Sabadell i les entitats i associacions de persones amb
discapacitat
Ordenança municipal de circulació, vianants i bicicletes

6.2.1

Promoure plans de mobilitat a polígons d'activitat amb problemàtica de mobilitat

C PMU

6.2.2

Promoure l'elaboració dels Plans de Desplaçaments d'Empresa (PDE)

P

1.2.7

5.3.6
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S’observa com també hi ha dues actuacions condicionades. La primera fa referència
a l’efectuació de major vigilància en infraccions sobre seguretat viària, actuació que
es podrà desenvolupar amb major eficàcia una vegada s’hagi finalitzat la redacció el
Pla Local de Seguretat Viària (PLSV). La segona fa referència a la millora de
l’accessibilitat als polígons d’activitat econòmica, actuació que dependrà del global
del PMU en el sentit que els plans de mobilitat dels polígons hauran d’adequar-se a
les determinacions dels continguts del PMU.
El pressupost del PMU segmentat segons el tipus d’actuació és el següent:
Taula 1. Costos del PMU segons tipus d’actuació

ESTUDI
154.200 €
1.411.798 €
0€
21.800 €
63.000 €
20.000 €
1.670.798 €

1. Transport públic
2. Transport privat
3. Educació
4. Bicicleta
5. Vianants
6. Normativa
TOTAL

MILLORES
6.634.621 €
1.392.498 €
798.700 €
705.800 €
1.371.000 €
113.200 €
11.015.819 €

TOTAL
6.788.821 €
2.804.296 €
798.700 €
727.600 €
1.434.000 €
133.200 €
12.686.617 €

La despesa més significativa prové d’actuacions de millora del transport públic amb
més del 50% de tot el pressupost.
Gràfic 1. Distribució percentual dels costs del PMU segons tipus d’actuació

11,3%

1,0%

1. Transport públic

5,7%

2. Transport privat

6,3%
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53,5%

4. Bicicleta
5. Vianants

22,1%

6. Normativa
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