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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la redacció de l’estudi de mobilitat 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, obliga als ajuntaments que hagin de prestar el servei 
de transport col·lectiu urbà de viatgers a elaborar i aprovar un Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per 
tal de configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. 

Aquesta mateixa llei, en l’article 9.3 determina que el contingut dels PMU s’ha d’adequar a les 
especificacions establertes en el plans directors de mobilitat que els siguin aplicables. 

Castellar del Vallès forma part de la Regió Metropolitana de Barcelona, així doncs li és d’aplicació 
les directrius i criteris establerts en el Pla Director de Mobilitat de la regió metropolitana de 
Barcelona, el qual obliga a tots els municipis de més de 20.000 habitants de redactar un PMU.  

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona com a recolzament als ajuntaments implicats promou 
la redacció del PMU de Castellar del Vallès, donat que el municipi compte amb 23.176 habitants a 
l’any 2010. 

1.2. Antecedents 

1.2.1. Principals projectes i estudis relacionats amb la mobilitat 

El Pla General d'Ordenació Urbana de Castellar del Vallès va quedar definitivament aprovat per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del 26 de maig de 1999, el text refós del qual té 
data de 20 d’abril de 2005. Constitueix la Revisió del Pla General de la Comarca Urbanística de 
Sabadell aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme el 27 de juliol de 1978  i la seva 
adaptació a la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. En matèria de mobilitat el 
planejament defineix el sistema viari, el qual ha de permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees 
i sectors del territori i assegurar un nivell de mobilitat adequat. A més, a la primavera de 2010 es 
va fer l’aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge de Castellar del Vallès. Aquest és un 
document tècnic que té com a finalitat definir les polítiques locals d’habitatge per al període 2010-
2015 i possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament. 

L’any 1999 es va aprovar l’Auditoria Ambiental Municipal, un document que pretén harmonitzar 
les necessitats socials i ambientals de les ciutats actuals per tal de millorar el nivell de vida dels 
seus habitants. Aquest document s’ha anat revisant per establir fites i nous reptes. A més, amb la 
voluntat de debatre i donar prioritat als temes derivats del Pla d'Acció Ambiental l'any 2000 es va 
crear el Fòrum Ambiental de Castellar del Vallès. 

L’any 2009 es va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el qual es 
pretén reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i fonts d’energies renovables. El 46% de la totalitat d’emissions del PAES prové del 
transport públic o privat. Es per això que el PAES proposa per el PMU un objectiu de reducció del 
15% de quilòmetres totals recorreguts per a transport privat de motor. 

L’any 2003 es va redactar el Pla d’Accessibilitat amb l’objectiu de suprimir les barreres 
arquitectòniques. El Pla pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’hagin de 
dur a terme en els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant els aspectes de 
l’espai com de la comunicació per aconseguir aquests objectius. 
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L’any 2002 es va elaborar el Dictamen sobre la mobilitat al nucli antic de Castellar del Vallès 
per la Fundació RACC. Aquest estudi analitzava la mobilitat en vehicle privat i dels vianants, així 
com l’oferta d’aparcament, i feia una proposta de reordenació dels sentits. Aquest estudi però ha 
quedat obsolet atès el creixement urbanístic que ha implicat l’obertura de nous vials, i l’ocupació 
residencial de bona part de l’àmbit. 

L’any 2009 es va redactar l’Estudi sobre el funcionament del transport públic urbà a castellar 
del Vallès. L’objectiu d’aquest informe és aprofundir en el coneixement del servei que es presta 
als usuaris de les línies d’autobús C4 i C6, el recorregut de les quals comprèn el centre urbà, el 
polígon industrial Pla de Bruguera i Can Font (C6) i per altra banda les urbanitzacions de l’Airesol, 
el Balcó de Sant Llorenç i el municipi de Sant Feliu del Racó (C4).   

En el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit, entre 
l’any 2009 i el 2010, s’ha redactat el Pla Local de Seguretat Viàriad e Castellar del Vallès amb la 
finalitat de plantejar mesures adreçades específicament a la millora de la seguretat viària en 
l’àmbit urbà. 

Hi ha altres estudis que també fan esment a la mobilitat, com, per exemple el Programa 
d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC), document aprovat per l'Ajuntament el 
setembre de 2003 i que defineix el model comercial de Castellar amb l'objectiu de potenciar el 
comerç i els espais comercials i, per tant, revitalitzar el centre de la vila; o la Diagnosi comercial i 
urbanística del Centre de Castellar del Vallès (any 2008). Aquest estudi té per objectiu elaborar 
una diagnosi comercial i urbanística del centre de Castellar des de tres perspectives 
complementàries: l’estructura de l’oferta comercial, els hàbits de compra de la població, les 
característiques urbanístiques de l’àrea. 

1.2.2. Plans d’abast superior que condicionen el PMU 

Existeixen un seguit de documents que fan referència a la mobilitat de Castellar del Vallès o a la 
del seu entorn, són els següents: 

- Pla Territorial General de Catalunya. 

- Pla Director de Mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona 

- Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte  

- Directrius Nacionals de Mobilitat. 

- Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya. 

- Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. 

- Pla director d’infraestructures de transport públic  

Aquests documents es descriuen en apartats posteriors. 

Cal tenir present, però, que la conjuntura econòmica actual produirà un allargament de tots els 
calendaris d’execució de les infraestructures de transport previstes en aquests plans. 

1.3. Objectius de l’estudi 

Mantenint un criteri de mobilitat sostenible i segura s’assoliran els següents objectius: 
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· Caracteritzar i/o modelitzar el sistema de mobilitat existent en l’actualitat a l’àmbit d’estudi. 

· Realitzar una diagnosi tècnica i participada del sistema, on es posin de manifest els seus 
punts forts i febles. 

· Proposar mesures per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir amb la 
legislació vigent en matèria de mobilitat. 

· Formular un programari d’actuacions amb les fases d’implementació i costos. 

· Proposar una Comissió de Seguiment i definir uns indicadors per avaluar el grau 
d’aplicació de les propostes. 

1.4. Metodologia de redacció. Fases 

El Pla de Mobilitat Urbana s’estructura en tres grans fases: 

1. Anàlisis de la mobilitat. Recull el conjunt de dades disponibles per tal de poder 
caracteritzar i avaluar totes aquestes dades referents a la mobilitat actual i futura. 

2. Diagnosi. S’avaluen les dades actuals i les tendències futures de la mobilitat a partir del 
resum de les característiques bàsiques de la mobilitat del municipi. 

3. Establiment d’objectius i proposta d’actuacions. Es defineixen els objectius amb els 
que es regirà el pla. Aquests han d ser coherents amb la realitat i les necessitats del 
municipi, tot respectant i considerant les directius de mobilitat sostenible i segura que 
marquen els plans de rang superior. Posteriorment s’elaboraran les actuacions mitjançant 
les quals es volen aconseguir els objectius marcats. Aquests també s’han d’adequar a les 
possibilitats reals del municipi. 

Durant la redacció de l’PMU, a més de tots els contactes necessaris per definir diferents aspectes, 
l’equip redactor ha mantingut reunions amb la Gerència de Servei d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament com a mínim quan es van superar les fases 5, 
6 i 7 de redacció de l’estudi (veure taula 1.1) 

 
Redacció de l’estudi de mobilitat 

FASE 1: Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp 

FASE 2: Anàlisi de la oferta existent 

FASE 3: Anàlisi de la demanda 

FASE 4: Caracterització del sistema de mobilitat 

FASE 5: Diagnosi participada de la situació actual i futura 

FASE 6: Pacte. Estudi d’alternatives. Objectius 

FASE 7: Propostes participades d’actuació, programa i Indicadors finals 

FASE 8: Tràmits i modificacions 

Taula1.1. Fases de treball en la redacció del PMU de Castellar del Vallès. (Font: Diputació de Barcelona i elaboració 
pròpia). 
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En cadascuna de les fases, la direcció de l’estudi va aprovar les tasques realitzades i les 
propostes de treball per a la fase següent. 

El Pla de Mobilitat Urbana es troba separat en 8 grans àrees de treball que són: 

- Mobilitat a peu 

- Mobilitat amb bicicleta 

- Mobilitat amb transport públic 

- Mobilitat amb vehicle privat motoritzat 

- Aparcament 

- Accés a zones industrials i centres de treball 

- Seguretat viària 

- Medi ambient 

Aquests temes han estat analitzats de manera transversal amb la realització d’una enquesta a 
prop de 152 ciutadans on s’ha preguntat quina és la seva opinió sobre alguns aspectes relacionats 
amb la mobilitat com és la descripció de les pautes de desplaçament quotidianes (origen, destí, 
motiu, mitjà de transport utilitzat, etc.) amb la finalitat d’identificar la distribució modal dels viatges 
realitzats per els residents de la ciutat a l’any 2010 (percentualment i en nombres absoluts), que es 
diferencien entre els usuaris que es mouen amb un origen i destinació dins Castellar del 
Vallès(mobilitat interna) i els que viatgen a l’exterior (mobilitat interna externa);  i quina valoració 
fan dels principals mitjans de transport i quines haurien de ser les prioritats del Pla de Mobilitat a 
Castellar. 

L’anàlisi de la distribució modal s’ha completat a través de treballs complementaris com: 

- Aforaments automàtics i manuals de vehicles a les vies principals del centre urbà de 
Castellar del Vallès que han permès identificar el nombre de vehicles que entren a la ciutat 
diàriament. 

- Aforaments manuals de vianants als principals itineraris de vianants. 

D’altra banda, per a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’ha utilitzat l’eina AMBIMOB-U que 
permet la visualització d’alternatives i criteris energètics i ambientals per a la presa de decisions, 
així com el càlcul dels estalvis energètics i d’emissions derivats de les mesures aplicades. 

Durant el procés d'elaboració del PMU de Castellar del Vallès s’ha elaborat un Programa de 
participació ciutadana ja que les decisions preses mitjançant la participació ciutadana són 
l'expressió d'una democràcia més viva, satisfan les necessitats de més ciutadans, són més 
durables i permeten una acceptació més àmplia de les mesures proposades.  
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA 
Per a la redacció del pla de mobilitat urbana és necessari centrar-se en els factors més 
determinants de la mobilitat com són el context territorial en el qual s’emmarca el municipi, la seva 
estructura demogràfica i econòmica, la motorització i la mobilitat obligada. Aquests elements són 
bàsics per entendre la lògica de funcionament de la mobilitat interna i l’entorn que es genera a 
Castellar del Vallès. 

2.1. Situació geogràfica i estructura territorial 

Castellar del Vallès, és un municipi de la comarca del Vallès Occidental i és situat a la vall alta del 
riu Ripoll, afluent del Besòs. Té una extensió de 44,91 km2, limita al nord amb Sant Llorenç Savall, 
a l'est limita amb Sentmenat, al sud amb Sabadell, al sud-oest amb Terrassa i a l’oest amb 
Matadepera (veure figura 2.1). 

 
Fig. 2.1. Situació del municipi (Font: Elaboració pròpia). 

Castellar del Vallès es troba en una estratègica situació a una distància de 7 km de Sabadell i a 11 
km de Terrassa. A més forma part del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

(Veure plànol 01: Situació del municipi) 

L’estructura territorial municipal ha esta condicionada per l’orografia, la qual ha sigut determinant a 
l’hora de definir-ne els diferents usos i modelitzar-ne el paisatge. 

Així doncs, la presència de la falla del Vallès-Penedès, que travessa el municipi d’esta a oest, i el 
riu Ripoll que travessa el municipi de nord a sud, divideixen el municipi en quatre parts. 

D’aquesta manera, els creixements urbans i les infraestructures vertebradores del territori, dintre 
de les quals trobem les infraestructures de mobilitat, s’han hagut d’adaptar al medi. 

El nucli antic de Castellar del Vallès es troba ubicat en el punt més elevat, al peu del Puig de la 
creu, deixant la zona més planera, formada per la plana al·luvial del Ripoll als usos agrícoles. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Olivella
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Amb la progressiva regressió de l’agricultura dels anys 60, la urbanització s’ha anat estenent cap 
al sud, sobre l’antiga plana agrícola del Pla de la Bruguera. L’altre nucli urbà de Castellar del 
Vallès, Sant Feliu del Racó, també està situat a la falta de la muntanya, a l’oest del riu Ripoll. 

Les diferents urbanitzacions que acaben de conformar el sòl urbà del municipi es troben 
disseminades per el terme municipal, adaptant-se a l’abrupte orografia del municipi. 

De la mateixa manera, les infraestructures viàries s’encaixen en l’orografia per tal de facilitar la 
comunicació entre zones urbanes del municipi i entre municipis. 

2.1.1. Estructura urbana 

A grans trets, els elements que defineixen l’estructura territorial de Castellar són dos: la zona baixa 
compresa pel Pla de la Bruguera i la zona alta, on predominen una part del massís de Sant 
Llorenç del Munt, la Serra del Pinós i la Serra de Guardiola, entre d’altres accidents orogràfics 
d’importància. Així, la població de Castellar s’organitza en 11 nuclis urbans, els quals poden 
classificar-se de la següent manera: 

- Centre urbà (Nucli urbà de referència). El formen les zones següents: 

· Nucli antic i la Soleia del Cosidor. Comprès pel carrer Major,  el carrer Xic, part de la 
carretera de Sentmenat, el carrer Bonavista, la ronda de Tramuntana, i la 
circumval·lació del Parc de Canyelles, així com una part del nucli de Can Barba. 

· Eixample antic. Limitat per una part dels carrers ja esmentats per al nucli antic però 
prolongant-se per una part de la carretera de Sabadell, el carrer Pedrissos, la plaça 
d’Emili Altimira i Alsina, el carrer Barcelona, el carrer Catalunya i l’Avinguda 11 de 
Setembre. 

· Eixample modern. Inclou les zones residencials de la Farinera, Les Cases de Ribes, 
Plaça Catalunya, Espai Tolrà, cases del Camp de Futbol, l’Arbreda, Plaça Europa, Les 
Cases del Villaró, Les Cases de Can Tolrà, els Pedrissos, Can Turuguet, Ca n’Oliver i 
Can Carner que es troba definit per les rondes de Llevant i Tolosa fins a la carretera 
de Sabadell, el carrer Urgell, el barri residencial de Can Carner i la ronda de Ponent. 

· Els Fruiters i la Virreina.  Constituïdes per un conjunt de vivendes situades a banda i 
banda de la carretera de Sentmenat , un cop superada la ronda de Llevant. 

- Nucli industrial. Comprès pels polígons industrials de Can Carner, Pla de la Bruguera i Can 
Bages, començant a la ronda de Tolosa i al carrer de l’Urgell i estenent-se cap al sud del 
municipi. Aquesta zona industrial es troba integrada ja dins el nucli urbà de referència de 
Castellar del Vallès 

- Urbanitzacions i altres nuclis urbans: 

· Nucli de Les Arenes. Constituït per poques edificacions i encaixat en l’Espai Natural 
de Sant Llorenç. 

· Urbanització Airesol C. Localitzat en el turó que ve definit pels torrents de Canyelles i 
del Ginebre, pròxim al nucli antic. 

· Urbanització Airesol A-B. Ubicat entre el Torrent de Ginebre, el Fonts Calents i Can 
Borrell. 

· Urbanització Airesol D. Situat entre la Pedrera de Can Borrell i el Riu Ripoll. 
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· Urbanització el Balcó de Sant Llorenç. Situat entre el Turó de les Jeies i la carena 
del Pi Llampat. L’accés es fa a través de l’Airesol D. 

· Nucli de Sant Feliu del Racó i urbanització El Racó. Ubicat entre la Serra de Sant 
Feliu, el riu Ripoll, la pedrera de Vall sallent i el Sot del Guix. 

· Urbanitzacions Can Font i Ca n’Avellaneda. Situades al límit Sud Oest del terme 
municipal, llindant amb Terrassa i Sabadell. 

El terme és travessat per dues carreteres locals que creuen el poble de Castellar, una en direcció 
S-N, de Sabadell a Sant Llorenç Savall i l'altra en direcció SW-NE de Terrassa a Sentmenat i 
Caldes de Montbui. A més, hi ha nombroses pistes i camins que porten a les diferents masies i 
entorn natural. 

 
Fig. 2.2. Estructura urbana de Castellar del Vallès 

2.2. Anàlisi econòmica 

2.2.1. Població activa 

Des de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) s’ha impulsat una 
nova manera de càlcul de la població activa, la Població Activa Local Estimada (PALE). 
Tècnicament per calcular la PALE es considera la població potencial activa (PPA) (entre 16 i 64 
anys) del padró per edat i sexe i les taxes d’activitat per edats i sexe de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA). 

Segons el Centre de Serveis de Castellar del Vallès la població activa (PALE) és de 12.278 
persones (març 2010). 

CENTRE URBÀ 

POLÍGONS INDUSTRIALS 

CAN FONT  

EL BALCÓ DE SANT LLORENÇ 

LES ARENES 

AIRESOL D SANT FELIU DEL RACÓ 

AIRESOL A B C 

CA N’AVELLANEDA 
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2.2.2. Distribució per sectors 

Per a l’anàlisi socioeconòmic s’ha de tenir en compte que les dades d'ocupació es recullen 
únicament en els censos i aquests són decennals, el darrer és del 2001. L'única variable 
actualitzada que ens dóna una mica d'informació en termes d'ocupació és el nombre 
d'afiliats/assalariats i la contractació (veure apartat 2.2.4). 

Per grans sectors d’activitat, destaca el sector serveis, esdevenint el sector d’activitats que ocupa, 
segons les últimes dades disponibles (2001), un percentatge major de la població de Castellar del 
Vallès (55,6%). Aquest ha anat augmentant el nombre d’ocupats al llarg dels anys, en detriment 
del sector de la construcció, el qual representa el segon sector d’activitats amb un 33,72%. 

El sector industrial ha patit un lleuger augment entre els anys 1996 i el 2001, configurant-se com el 
tercer sector de creació de llocs de treball (9,91%). 

Per últim cal destacar el poc pes que representa l’agricultura en el municipi, sent tan sols del 
0,77% (veure figura 2.3). 
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Fig. 2.3. Població ocupada per sectors. (Font: Idescat) 

Pel que fa al sector serveis, predominen els comerços i els serveis de reparacions, seguit per els 
serveis immobiliaris, lloguers i serveis empresarials. 

Segons dades del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC) de Castellar del 
Vallès (2003), el sector comercial més representatiu és el producte quotidià alimentari, seguit de 
l’equipament llar, l’equipament de la persona, el lleure i la cultura. 

Pel que fa a la superfície comercial, destaca la superfície del sector de l’alimentació, amb més 
d’un 40% de la superfície comercial. En segon lloc trobem el sector de l’equipament de la llar amb 
un 22,9% i, en tercer lloc, el sector d’automoció i carburants amb un 14,28%. Segons la diagnosi 
comercial i urbanística del Centre de Castellar del Vallès (2009),  en el centre hi predomina, 
principalment, la superfície comercial de serveis financers i immobiliaris, alimentació seca i 
diatètica i alimentació fresca. 

El sector industrial més dinàmic és el de la indústria manufacturera (tèxtil, alimentària, paper i 
plàstics), seguit de la indústria de transformació de metalls i de la construcció de maquinària. 
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2.2.3. Localització de l'ocupació 

Castellar del Vallès ha mantingut un creixement demogràfic moderat al llarg de la seva història que 
ha permès combinar la cohesió urbanística del casc urbà amb diverses urbanitzacions 
principalment de segones residències.  

Aquest creixement demogràfic, a primes anys dels vuitanta, va permetre la creació i consolidació 
d’una activitat comercial important. Però amb posterioritat a aquestes dates, el sector comercial no 
es va desenvolupar en tot el seu potencial, principalment per la proximitat a altres municipis, com 
és Sabadell i Terrassa. 

Al mateix temps, l’activitat industrial del municipi va créixer de manera important, a través de la 
urbanització de diferents zones industrials entre les quals destaca els Polígon Industrial del Pla de 
la Bruguera i de Can Carner. Aquest fet ha generat la creació de nombrosos llocs de treball, en 
molts casos ocupats per persones no residents al municipi. 

Una part del Pla de la Bruguera, la més pròxima al centre urbà, se li va donar un ús comercial, i és 
en aquest moment quan comencen a aparèixer els formats de distribució comercial coneguts com 
mitjanes superfícies, creant-se un conflicte d’interessos entre els diferents formats 
comercials(mitjana i tradicional);principalment per l’important augment de l’oferta de producte 
quotidià en les mitjanes superfícies i pel fet que els nous residents no s’han arrelat a la vida social 
del municipi, mantenint els costums de comprar a les seves poblacions d’origen. 

Actualment les zones del centre urbà de Castellar del Vallès amb més establiments comercials es 
localitzen a la carretera de Sentmenat i als carrers Sala Boadella, Major, Montcada, Passeig, Sant 
Pere Ullastre, Hospital, Roger de Llúria, l’Avinguda Sant Esteve, Barcelona, Doctor Rovira, Pl. 
Europa i Pl. Catalunya. 

Segons les dades de l’Idescat, del total de la població resident a Castellar del Vallès (i que 
treballen), la majoria, amb un percentatge del 57,69% té el lloc de treball fora del municipi, mentre 
que el 42,31% treballa i resideix a la localitat (veure figura 2.4). Les principals destinacions per 
anar a treballar són, de major a menor importància: Sabadell, Barcelona, Terrassa, Sentmenat, 
Sant Quirze del Vallès entre altres. 

40,16% 42,31%

59,84% 57,69%

1996 2001

Treballen a Castellar Treballen fora de Castellar

 

47,09% 52,58%

52,91% 47,42%

1996 2001

Viuen a Castellar Viuen fora de Castellar

Fig. 2.4. Localització d’ocupació dels residents a Castellar del Vallès(Esquerra). Procedència dels treballadors de 
Castellar del Vallès (Dreta) (Font: Idescat 2001). 

Si avaluem la procedència dels treballadors que desenvolupen la seva activitat al municipi, 
s’observa que el 47,09% són Castellarencs, mentre que la resta, amb un 52,91% procedeixen de 
fora del municipi, principalment de Sabadell, Barcelona i Terrassa. 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès   15 

 

Així doncs, Castellar del Vallès esdevé una localitat generadora de mobilitat vers la ocupació 
laboral, presentant un percentatges d’autocontenció del 30,6%. 

2.2.4. Evolució de l’atur i de la contractació 

Segons les dades del Centre de serveis de Castellar del Vallès, la taxa d’atur durant els darrers 8 
anys s’ha mantingut constant en dos períodes diferents, per una banda, entre el 2002 i finals del 
2004 amb una taxa d’atur compresa entre el 6 i 8 %; i per altra banda, entre principis de 2006 i 
finals del 2007 amb una taxa al voltant del 7%. A l’any 2005 va haver-hi un petit increment assolint 
un pic màxim de gairebé el 10%. Cal destacar, que a conseqüència de l’actual crisi econòmica la 
taxa d’atur en els últims 3 anys ha augmentat considerablement. 

 
Fig. 2.5. Taxa d’atur segons la Població Activa Local Estimada. (Font: Centre de Serveis de Castellar del Vallès) 

Actualment Castellar del Vallès registre una taxa d’atur del 15,63 % (març 2010) i la seva 
distribució per sexes és del 13% en els homes i gairebé el 18% en les dones (respecte la taxa de 
la població activa per sexe). 

Quant a les xifres dels assalariats per sector (veure taula 2.1), el sector industrial i el de serveis 
presenten un percentatge més elevat d’assalariats, sent del 42% en cada un, seguit dels de la 
construcció amb un 15%; i per últim dels del sector de l’agricultura amb un 0,2%.Cal subratllar, 
que el percentatge d’assalariats en el sector industrial és molt més elevat que el percentatge de la 
població ocupada en aquest sector. 

 
Assalariats 
per sectors 2005 2006 2007 2008 2009 MITJANA 

Agricultura 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Indústria 42,3% 40,8% 42,7% 43,0% 42,4% 42,3% 

Construcció 16,7% 17,9% 17,1% 13,0% 11,1% 15,2% 

Serveis 40,8% 41,1% 39,8% 43,8% 46,3% 42,4% 

Taula 2.1. Assalariats per sector econòmic. (Font: Centre de Serveis de Castellar del Vallès, 2010) 

L’evolució del nombre de contractes laborals signats a Castellar del Vallès s’ha mantingut més o 
menys constant fins a l’any 2008. La tendència registra un canvi a partir de 2009 observant-se una 
davallada important. No obstant, en el primer trimestre d’enguany la contractació laboral registra 
un petit augment respecte el mateix període de l’any anterior. 
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Fig. 2.6. Evolució de la contractació entre el 2006 i el gener de 2010. (Font: Centre de Serveis de Castellar del Vallès) 

2.2.5. Nivell de renda 

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Segons les últimes 
dades disponibles a la web de l’Idescat, la renda familiar ha anat augmentant al llarg dels anys i 
l’índex d’aquest indicador ha estat superior a la mitjana catalana, excepte en els anys 2001 i 2002. 

 

Any 
RFDB RFDB per habitant 

Índex Catalunya=100 
milers d'euros milers d'euros 

2004 293.386 14,7 104,6 

2003 260.380 13,6 101,8 

2002 235.471 12,5 96,4 

2001 222.583 12,1 99 

2000 211.406 11,9 100,7 

Taula 2.2. Renda familiar disponible bruta. (Font: Idescat) 

2.3. Evolució de la població. Distribució per seccions censals 

Els primers indicis d’assentaments humans daten del 7000 a. c., confirmats per la trobada d’una 
petita necròpolis de l’edat de ferro que data del segle VII a. c. ubicada en el Pla de la Bruguera. 
També s’han trobat restes dels segles IV i I en el centre de Castellar. Amb tot, és durant els segles 
XVII i XVIII que s’instal·len les primeres cases prop del riu Ripoll, que amb el temps es van anar 
convertint en fàbriques-molins que aprofitaven la força del riu. 

La dècada 1870-80 es veié afavorida per l'arribada d'immigrants, atrets per la possibilitat de 
creixement del poble i alhora per la proximitat de dues grans ciutats industrials com Sabadell i 
Terrassa. Els immigrants procedien principalment de la rodalia del Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf. El 1885 el 27% de la població global no era 
nascuda a Castellar.  

Fins al final del segle XIX no arribà població procedent de fora de Catalunya. Els primers 
nouvinguts foren d'Alacant i en segon lloc d'Andalusia. El 1900 hi havia 3.511 h i 3.913 h el 1930. 
A partir de la fi de la dècada del 1950 la població augmentà considerablement, gràcies a un fort 
corrent immigratori. La segona onada d'immigrants provinents d'Andalusia, principalment de Jaén, 
fou durant la dècada del 1960. Els 4.858 h que hi havia el 1960 van passar a 7.683 h el 1970 i a 
11.008 h el 1981.  
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Segons dades del padró municipal d’habitants, actualment aquest creixement poblacional 
continua, arribant a l’any 2009 a una població de 23.002 habitants, segons dades facilitades per 
Idescat (veure taula2.3). 

 
Castellar del Vallès Augment de la Població 

Any Població Parcial Total 

1998 16224 - - 
1999 16863 639 639 
2000 17444 581 1220 
2001 18136 692 1273 
2002 18644 508 1200 
2003 18934 290 798 
2004 19475 541 831 
2005 20437 962 1503 
2006 21335 898 1860 
2007 22007 672 1570 
2008 22626 619 1291 
2009 23002 376 995 

Taula 2.3. Evolució de la població del municipi de Castellar del Vallès (Font: Idescat). 

Si es compara l’evolució de la població de Castellar amb la dels pobles veïns i les capitals 
comarcal, s’observa que tots ells han experimentat un augment constant de la població durant els 
últims 10 anys (veure figura 2.7). 
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Fig. 2.7. Evolució de la població de Castellar del Vallès i als municipis veïns (Font: Idescat). 

La taula 2.4 mostra que a l’any 2001, el creixement de la població de Castellar i dels municipis 
veïns, tret de Sabadell amb descens de la població en aquell any degut a un saldo migratori 
negatiu, és degut a l’elevat saldo migratori que hi ha en els diferents pobles i ciutats, però tot i que 
en una part més petita, també és degut a un creixement natural positiu, a excepció de Sant 
Llorenç Savall on aquest és negatiu. 
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Municipi Naixaments Defuncions Creixament 
natural

Saldo 
migratori

Creixament 
total

Castellar del Vallès 12,09 7,46 4,63 21,07 25,7
Sant llorenç Savall 6,92 16,06 -9,14 11,27 2,13

Sabadell 9,63 8,28 1,35 -3,32 -1,98
Sentmenat 10,67 8,72 1,95 19,79 21,74
Terrassa 11,14 8,08 3,06 7,62 10,68

Matadepera 11,51 4,27 7,23 23,12 30,36  
Taula 2.4. Taxes de creixement de la població de Castellar del Vallès i municipis veïns (1996-2001) (Font: Idescat). 

Tenint en compte la població total de Castellar a l’any 2009, 23.002 habitants, i la superfície del 
terme municipal de 44,91 km2, la densitat poblacional del municipi és d’uns 512 habitats/km2 

(veure taula 2.5). 

Municipi Densitat 
(hab./Km2)

Castellar del 
Valles

512

Sant Llorenç Savall 58

Matadepera 340
Sentmenat 273
Sabadell 5.464
Terrassa 3.007  

Taula 2.5. Densitat de població de Castellar i municipis veïns (Font: Idescat). 

Distribució per seccions censals 

Castellar del Vallès està dividit en 13 seccions censals(veure figura 2.6) . A continuació es mostra 
a la distribució de la població i de la densitat per secció censal. 
 

Secció 
Censal Descripció Homes Dones Totals % 

Població  Homes Dones Densitat 
(hab/ha) 

1 Casc antic (Nord) 543 599 1142 4,93% 48% 52% 81,83 

2 Nord-est + Fruiters-Virreina  1398 1387 2785 12,01% 50% 50% 55,43 

3 Centre-oest 851 902 1753 7,56% 49% 51% 123,93 

4 Oest + Can Barba  1014 1055 2069 8,92% 49% 51% 69,18 

5 Centre (Sud-Est) 807 863 1670 7,20% 48% 52% 91,92 

6 Can Font-Can n'Avellaneda-Airesol A,B,C i Polígons 
Industrials, Desseminats, Arenes 

810 792 1602 6,91% 51% 49% 4,14 

6a Polígons Industrials 5 4 9 0,04% 56% 44% 0,04 

6b Airesol A,B,C  283 277 560 2,42% 51% 49% 17,38 

6c Can Font-Can n'Avellaneda 522 511 1033 4,46% 51% 49% 10,24 

7 Centre (Eixample) 1143 1138 2281 9,84% 50% 50% 228,45 

8 Centre – est 986 1061 2047 8,83% 48% 52% 194,76 

9 Sud-est (Eixample)  1203 1141 2344 10,11% 51% 49% 104,28 

10 Residencial Can Carner 715 692 1407 6,07% 51% 49% 65,43 

11 Sant Feliu del Racó- El racó 544 484 1028 4,43% 53% 47% 10,56 

12 Airesol D - El Balcó 521 511 1032 4,45% 50% 50% 13,33 

13 Eixample (Centre-sud) 1019 1006 2025 8,73% 50% 50% 110,05 

Taula 2.6. Densitat de població per secció censal (Font: Ajuntament de Castellar i elaboració pròpia). 
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En la taula anterior es constata que la seccions 2, 9 i 7 són les més poblades amb un 12,01%, 
10,11% i 9,84% respectivament sobre el total de la població de Castellar del Vallès. Els 
percentatges més petits els trobem a les seccions 6, 11 i 5 amb un 0,04%, 4,43% i 4,45% 
respectivament. Subratllar que el 75% de la població de Castellar del Vallès es concentra en 
el nucli urbà de referència. I en general, la proporció entre dones i homes és la mateixa. 

Quant a densitat de població, cal destacar la secció 7 (Centre eixample) amb una densitat de 
228,5 hab./ha, seguit de la seccions10 i 3 amb una densitat de 194,8 hab./ha i 123,9 hab./ha 
respectivament. Les seccions menys denses coincideix amb les 3 seccions menys 
poblades.(Veure plànol 02: Seccions censals i distribució de població) 

En definitiva, les seccions amb més població i densitat es concentren en el nucli urbà de 
referència de Castellar del Vallès.  

 
Fig. 2.8. Repartiment d’habitants per seccions censals. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès). 

Previsió del creixement de la població 

Per a l’estimació de la població futura tindrem en compte l’estudi demogràfic inclòs en el Pla Local 
d’Habitatge de Castellar del Vallès 2010-2015 (aprovació definitiva: primavera 2010). 

Segons les dades del Pla, entre l’any 2003 i 2008 la població de Castellar del Vallès ha augmentat 
en uns 3.600 habitants, el que representa un increment anual mitjà del 3,7%. Aquest increment de 
població és superior a l’experimentat a la província de Barcelona (1,2%) i a la comarca del Vallès 
Occidental (2,3%). 

La causa principal d’aquest augment de població ha estat el saldo migratori. En aquest sentit 
destacar la taxa de creixement de la població extracomunitària en els darrers cinc anys amb 
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un19,6%, i l’entrada significativa de la població d’altres ciutats de la comarca. Tot i el saldo net 
positiu de migració, hi ha una sortida de població cap a altres municipis de més de 600 habitants 
per any. 

La previsió del creixement de la població fins a finals de l’any 2015 s’ha obtingut a partir de dues 
variables: el creixement vegetatiu i el flux migratori. Com és lògic, aquest creixement serà més 
intens en el cas que la immigració sigui més nombrosa. 

En el supòsit que es mantingui a la baixa un cert moviment positiu de migracions de població 
estrangera i que el saldo positiu migratori autòcton incrementi a baix ritme (escenari de referència) 
la població del 2008 de 23.040 habitants passaria a uns 26.690 habitants a finals de 2015. Per 
tant, la població de Castellar del Vallès continuarà creixent en el cas que les tendències evolutives 
no variïn excessivament respecte les tendències actuals. 

 
Creixement net de població 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Creixement 380 379 384 390 496 592 668 740  

Població 23.040 23.419 23.804 24.194 24.690 25.282 25.950 26.690 26.690 
Naixements  309 311 313 313 322 331 347 2.246 

Defuncions  162 171 176 181 185 190 193 1.258 

Saldo migratori  233 244 254 364 455 526 587 2.663 
 

Taula 2.7. Projecció de la població de Castellar del Vallès (31 de desembre). (Font: Pla local d’habitatge 2010-2015). 

2.4. Piràmide demogràfica 

La distribució de la població de Castellar per edats, mostra que, a l’any 2010 hi ha un 19% de la 
població entre els 0 i els 14 anys, un 69% entre els 15 i els 64 anys, i un 12% que té 65 anys i 
més. 

Els màxims poblacionals es troben a la franja d’edat compresa entre els 35 i els 39 anys (període 
del “baby boom”, entre els anys 70 i 80), el qual explica l’elevada població compresa entre els 0 i 
els 9 anys(veure figura 2.9). 

 
Fig. 2.9. Piràmide població municipi de Castellar del Vallès (2010) (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 
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Els indicadors que s’extreuen de la taula de la distribució de la població per edats és la següent: 

- Índex d’infància (població 0-14 anys / total de població) * 100 = 19% 

- Índex de joventut (població 15-29 anys / total de població)*100 = 16% 

- Índex de vellesa (població 65 anys i més / total de població)*100 = 12% 

- Índex de senectut (població de 85 anys i més / població de 65 anys i més)*100 = 15% 

- Índex d’envelliment (població 65 anys i més / població 0-14 anys)*100 = 66% 

La població depenent del municipi és del 31%, repartida entre infants i joves de 0 a 14 anys (19%), 
i la població de 65 anys i més (12%). 

2.5. Centres d’atracció i generació de viatges 

Castellar del Vallès compta amb diversos centres d’atracció de viatges que corresponen a 
equipaments, zones industrials, zones comercials i zones verdes. A la figura següent es poden 
visualitzar i ubicar els que són dins del centre urbà(veure figura 2.10).(Veure plànol 03: Centres 
de generació i atracció de viatges associats. Centre urbà i polígons industrials). 

 
Fig. 2.10. Centres d’atracció i generació de viatges (Font: Elaboració pròpia). 

De tota manera, i degut a la proximitat en que es troba de Sabadell, a una distància de 7 km 
aproximadament, aquest es pot considerar un centre principal d’atracció de mobilitat externa, ja 
sigui per raons laborals o de serveis. 

Un exemple clar seria els desplaçaments per raons de compres de productes no quotidians, com 
són l’equipament per la llar, personal o bé d’oci i cultura, els quals entre el 50 – 75% dels habitats 
de Castellar ho adquireix a Sabadell i/o a altres ciutats properes (segons la Diagnosi comercial i 
urbanística del Centre de Castellar del Vallès). 
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Fig. 2.11. Principals eixos comercials de Sabadell (Font: Ajuntament de Sabadell). 

2.6. Dades de motorització 

Segons l’evolució temporal de l’índex de motorització total de vehicles (IM), Castellar es troba per 
sobre de la mitjana de la comarca del Vallès Occidental. Ambdós presenten valors amb una 
tendència progressiva d’un augment progressiu després d’un període de creixement més 
pronunciat a l’inici de la dècada dels 90, a l’igual que els municipis veïns avaluats (veure figura 
2.12). 
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Fig. 2.12. Evolució temporal de l’índex de motorització total de vehicles de Castellar del Vallès, municipis veïns i valors 

comarcals (Font: Idescat). 

Si es desglossa l’índex de motorització de Castellar per tipologia de vehicles (turisme, motocicleta i 
camió i furgoneta) s’observa un increment més o menys similar en el temps, amb algunes petites 
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fluctuacions. Cal ensementar també, el lleuger augment del nombre de motocicletes i camions i 
furgonetes en front al lleuger decents dels turismes (veure figura 2.13). 
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Fig. 2.13. Índex de motorització de Castellar. Tipologia per a cada 1.000 habitants (Font: Idescat). 

Els turismes són els vehicles predominants del municipi amb un 66% del total, seguits pels 
camions i furgonetes amb un 18,5% i les motocicletes amb prop de l’11%.  

Si es compara el parc de vehicles del municipi amb el de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
s’observa que presenten valors força similars. Tot i així, Castellar té un percentatge inferior de 
turismes i motocicletes, en contrapartida, el nombre de camions i furgonetes, autobusos i tractors 
industrials presenten percentatges més elevats (veure figura 2.14). 

Turismes; 
66,36%

Motocicletes; 
10,90%

Camions i  
furgonetes; 

18,51%

Tractors 
industrials; 

0,63%

Autobusos i 
altres; 
3,60%

Turismes; 
68,17%

Motocicletes; 
14,28%

Camions i  
furgonetes; 

14,23%

Tractors 
industrials; 
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Autobusos i 
altres; 
2,84%

 
Fig. 2.14. Percentatge del parc de vehicles (2008). Castellar del Vallès (Esquerra); Regió Metropolitana de Barcelona 

(Dreta)  (Font: Idescat). 
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3. ANÀLISI DE L’OFERTA 

3.1. Xarxa de vianants 

El municipi de Castellar del Vallès es compon de 8 nuclis de població desagregats del centre urbà. 
Aquestes urbanitzacions i/o nuclis urbans, desenvolupades en forma de baixa densitat, es troben 
al nord-oest del centre urbà, a banda i banda del riu Ripoll a escassos quilòmetres unes de les 
altres (Les Arenes, El Balcó de Sant Llorenç, Airesol A-B, Airesol C, Airesol D i Sant Feliu del 
Racó), i al sud-oest del centre urbà (Ca n’Avellaneda i Can Font). 

L’estructura urbana del municipi de Castellar del Vallès, limita els desplaçaments a peu com a 
principal mitjà de transport en tot l’àmbit municipal, a excepció d’un itinerari paral·lel a la carretera 
B-124 el qual permet la mobilitat entre les urbanitzacions Airesol A-B, Airesol C i el centre urbà de 
Castellar del Vallès. 

Així doncs, s’avaluarà la mobilitat interna per a vianants per a cada un dels nuclis urbans presents 
al municipi. 

El centre urbà de Castellar del Vallès és el centre urbà amb la major presència d’equipaments 
educatius, sanitaris, esportius, culturals i de serveis, així com el que presenta el major nombre de 
zones verdes i àrees econòmiques. Així doncs és el centre urbà, atraient i generant en gran 
mesura la totalitat de la mobilitat del municipi, inclosa la de les urbanitzacions. 

La circulació de les persones per a la via pública requereix disposar d’una bona infraestructura 
viària destinada als vianants, garantint una adequada mobilitat, generant recorreguts accessibles i 
amb tots els mecanismes de seguretat vial, incloent les determinacions d’adaptabilitat a vianants i 
de mobilitat reduïda. 

Conscient d’aquestes necessitats, Castellar del Vallès ha anat portant a terme diverses actuacions  
i aplicant polítiques per a l’augment de l’espai viari destinat al vianants, augmentant-ne alhora 
l’accessibilitat i la seguretat viària (Pla d’accessibilitat, camins escolars segurs de l’escola  El Sol i 
la Lluna, millores d’accessibilitat, carrers de vianants, etc.). 

Del total de l’espai viari del municipi (336.931 m2, el 28,88% està destinat als vianants (voreres, 
carrers amb prioritat invertida i carrers de vianants). La resta (71,12%) està destinada al trànsit 
motoritzat. 

Prioritat 
Vianants 

4%   

Prioritat 
Invertida 

9%

Voreres
87%   

Supericie viaria 
per a vianants

29%

Superficie viaria 
per a vehicles

71%

 
Fig. 3.1. Distribució de l’espai viari al centre urbà(Font: Elaboració pròpia) 
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Si s’analitza aquesta dada per seccions censals, destaca que les urbanitzacions, nuclis urbans i 
polígons industrials presenten percentatges d’espai viari reservat al vianants inferiors a 30 (entre el 
21% i el 26%), mentre que en el nucli urbà de referència, aquesta valors es situen entre el 30% i el 
47% del total del viari disponible. D’aquests, el Residencial Can Carner és la zona amb major 
espai viari destinat a la circulació de vianants, amb un total del 47%, seguit del Centre Oest i del 
Centre Sud, amb una superfície del 45% i del 41% respectivament. 

24%   21%   
30%   

37%   31%   
45%   

37%   41%   38%   
30%   

47%   

26%   
38%   

76%   79%   
70%   

63%   69%   
55%   

63%   59%   62%   
70%   

53%   

74%   
62%   

Supericie viaria per a vianants Superficie viaria per a vehicles

 
Fig. 3.2. Distribució de superfície per barris. (Font: Elaboració pròpia) 

(Veure plànol 04: Xarxa actual de vianants. Prioritat de vies i elements urbans). 

Per tal de caracteritzar la zones destinades als vianants, s’ha realitzat un inventari de les voreres 
del municipi detectant l’existència o no de voreres així com l’amplada total d’aquestes i l’amplada 
útil d’aquelles que formen part de la xarxa principal d’itineraris de vianants. 

Es considera que l’ample mínim del que ha de disposar una voreres és de 90 centímetres i en els 
canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de 
diàmetre per tal de poder assegurar el compliment de les normes d’accessibilitat de Catalunya, 
extretes del Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya, de 24 de març de 1995, les quals 
estableixen les directrius bàsiques d’accessibilitat en els itineraris adaptats i les característiques 
exigibles en els equipaments d’urbanització adaptats. 

El dimensionament generós de les voreres, més enllà de l’estricta necessari, és una recomanació 
bàsica en la línia de recuperar l’espai social del carrer. Segons alguns autors, la dimensió de la 
vorera mínima per a que dos vianants es creuin amb comoditat és d’1,5 m, tot i que d’altres 
acaben recomanant amplades no inferiors a 1,8 – 2 m (una parella de vianants creuant-se amb un 
altre vianant) (SANZ ALDUÁN, A. Calmar el tráfico. Madrid. Ministerio de Fomento, 1998). 

Al document “Recomendaciones para el proyecto y diseño de viariourbano” (FELIPE MANCHÓN, 
L., SANTAMERA, J.A. Madrid. Ministerio de Obras públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995) 
s’estableix un mínim absolut de vorera d’1,5 m, tot i que en zones residencials recomana 
amplades de 2,5 a 3 m (3,5 a 4 m si tenim una filera d’arbres). 

A la Guía de diseño urbana (SARANDESES MARTÍNEZ, J. [Et al]. Madrid. Ministerio de Fomento, 
1999), es recomana dimensionar les voreres tenint en compte la circulació de vianants prevista i 
els mòduls funcionals que s’hi presenten. S’estableix que l’amplada total mínima estricta d’una 
vorera hauria de ser d’1,8 m i la mínima convenient de 2,2 m. 
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La recomanació que es fa en aquest estudi d’ample mínim de vorera per a que dos vianants es 
puguin creuar amb comoditat és de 2 m. Aquest ample s’anirà incrementant en funció dels 
elements que s’instal·lin a la vorera i que puguin afectar a la comoditat dels vianants (veure taula 
3.1). Si tenim previst instal·lar-hi arbrat i/o zones d’estada, s’ha d’augmentar l’ample mínim a 3 m. 

Entenent que aquests amples puguin ser difícils d’aconseguir en zones urbanes ja consolidades, 
l’ample estricta recomanat per a que dos vianants es puguin creuar amb comoditat és aquell igual 
o superior a 1,5 m. Al igual que abans, si volem disposar d’arbrat hauríem d’arribar als 2,5 m. 

Amplada total
A ≤ 0,9m

0,9 < A ≤ 2 m
2 < A ≤ 3 m

A > 3 m  
Taula 3.1. Classificació de les voreres segons amplada total (Font: PMU. Directrius tècniques per a la seva redacció. 

Volum II) 

Del total de carrers del centre urbà de referència que disposen de voreres, el 88% tenen un ample 
superior a 0,9 metres, mentre que el 12% restant són inferior a aquest valor. 

 
Fig. 3.3 Classificació de l’amplada de les voreres del centre urbà de referència de Castellar del Vallès (Font: Elaboració 

pròpia) 

La classificació de les amplades de les voreres a les urbanitzacions, així com el percentatge de les 
voreres que conformen la xarxa principal d’itineraris amb amplades superiors als 90 cm, són les 
següents: 
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17%

82%

1%

Airesol D - El Racó

27%

68%

2%

3%

St. Feliu del Racó - El Racó

A < 0,9m

0,9 ≤ A ≤ 2 m

2 < A ≤  3 m

A > 3 m

11%

82%

4%
3%

Can Font-Ca N'Av.-Airesol AB i C, Polígons 
Ind., Disseminats, Arenes

83% 91% 73%

 
Fig. 3.4 Classificació de l’amplada de les voreres dels nuclis urbans i/o urbanitzacions de Castellar del Vallès (Font: 

Elaboració pròpia) 

Evidentment, a aquest ample mínim de vorera hauríem d’afegir les pèrdues de secció de vorera 
per escomeses, suports de senyals, pilons, etc., per poder mantenir aquesta accessibilitat mínima. 
Això significa que una vorera amb un ample total de 0,9 m. difícilment complirà amb el Codi 
d’Accessibilitat, atès que segurament tindrà seccions amb elements que reduiran aquest ample 
mínim. A més, cal afegir que aquest no permet que dues persones puguin caminar en paral·lel o 
creuar-se, per la qual cosa en aquest estudi establirem un ample mínim que permeti el pas de dos 
vianants.  

Amplada lliure Observacions
All < 0,9 m No accessible

0,9 ≤ All ≤ 1,5 m Millorable, no permeten el creuament de dos vianants amb comoditat
All  > 1,5 m Còmodes, permeten el creuament de dos vianants amb comoditat  

Taula 3.2. Classificació de les voreres segons amplada útil de pas (Font: PMU. Directrius tècniques per a la seva 
redacció. Volum II) 

Al centre urbà, el 93% dels vials que formen part de la xarxa principal de vianants disposen d’un 
ample útil acceptable (superior a 0,9 m.), mentre que el 7% es redueix degut a diferents elements, 
com poden ser fanals, senyals, mobiliari urbà ,etc. 

Entenent-se com a xarxa principal de vianants, el conjunt de tots aquells vials que degut a les 
seves característiques urbanístiques, a la tipologia d’establiments/equipaments presents o vials 
d’accés als mateixos, conformen els itineraris més utilitzats per els desplaçaments a peu. La 
definició d’aquests vials s’ha consensuat amb l’Ajuntament, així com amb les observacions 
realitzades durant el treball de camp. 
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Fig. 3.5 Classificació de l’amplada útil de les voreres del centre urbà de Castellar del Vallès (Font: Elaboració pròpia) 

(Veure plànol 04: Xarxa actual de vianants. Amples de voreres). 

Un altre aspecte important a considerar en temes de mobilitat i accessibilitat és la presència i 
ubicació de passos de vianants i l’accessibilitat d’aquests. 

A Castellar del Vallès hi ha 671 passos de vianants. Cal diferenciar però, aquells que són 
accessibles dels que no ho són. Per accessibles s’entenen aquells passos de vianants que 
presenten els dos vorals rebaixats d’acord amb els criteris establerts en el Decret d’accessibilitat. 

Del total de passos de vianants existents al municipi, el 53,9% estan adaptats o amb rebaix ben 
dissenyat mentre que el 43,1% restant no. 

   
Adaptat/Rebaix ben dissenyat  Gual/Rebaix mal dissenyat 

a un costat 
Gual/Rebaix mal dissenyat als 

dos costats 
53,9% 12,6% 33,5% 

Fig. 3.6 Passos de vianants al municipi (Font: Elaboració pròpia) 

La totalitat dels passos de vianants presents al municipi es troben distribuïts entre els nuclis: 
Airesol A-B i C, Can Font i Ca n’Avellaneda i al nucli urbà de referència de Castellar del Vallès i 
Polígons industrials. Aquests dos últims concentren el 96% dels passos de vianants presents al 
municipi. 

7%

53%
40%

All < 0,9 m

0,9 ≤ All ≤ 1,5 m

All  > 1,5 m
93%

7%
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Fig. 3.7 Distribució i classificació dels passos de vianants. (Font: Elaboració pròpia) 

Tal i com mostra la figura 3.7 el major nombre de passos de vianants (644) es troba al centre urbà 
i polígons industrials de Castellar del Vallès. D’aquests, el 54% estan adaptats o amb rebaixos ben 
dissenyats, el 46% restant no estan adaptats o ben dissenyats, incloent en aquesta classificació el 
13% que presenta un dels dos guals adaptats o rebaixats correctament i el 33% que no està 
adaptat o ben dissenyats a cap dels costats. 
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Fig. 3.8 Localització i classificació dels passos de vianants al nucli urbà de referència i el Polígon Industrial. (Font: 

Elaboració pròpia) 

Les urbanitzacions Airesol A-B i C, Can Font i Ca n’Avellaneda i St. Feliu del Racó - Racó 
presenten el 4% dels passos de vianants del municipi, amb un total de 10, 11 i 6 passos de 
vianants respectivament. En el Cas d’Airesol A-B i C, el 50% dels passos de vianants estan 
adaptats o tenen rebaixos ben dissenyats. En canvi, a Can Font i Ca n’Avellaneda, el nombre de 
passos de vianants adaptats o rebaixos ben dissenyats arriba al 55%, i presenta un 9% de passos 
adaptats o amb rebaixos ben dissenyats només a un costat. La resta són passos no adaptats o 
rebaixats adequadament a cap dels dos costats. Sant Feliu del racó – El Racó, té el 67% del total 
de passos de vianants adaptats, mentre que el 33% restant no estan adaptats o rebaixats 
correctament a cap costat. 

2 

1 
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A Castellar del Vallès es localitzen tot un seguit de passos de vianants elevats que, amb la seva 
implantació, fan reduir la velocitat dels cotxes permeten un creuament del vianant més segur. 

Centre urbà i Polígons industrials 

Can Font i Ca n’Avellaneda 

 

Fig. 3.9 Localització dels passos de vianants elevats del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

Les dimensions i les característiques urbanes de Castellar del Vallès, juntament amb la ubicació 
dels principals punts atractors i/o generadors de mobilitat (equipaments, zones verdes, comercials 
i industrials) permeten que el desplaçament a peu sigui una opció per a la mobilitat interna del 
centre urbà del municipi. 

 

Fig. 3.10 Temps de desplaçaments a peu al centre urbà. (Font: Elaboració pròpia) 

Cal tenir en compte la ubicació de certs elements urbans com ara trams d’escales que poden 
influenciar en l’accessibilitat dels itineraris per a vianants. 

7 minuts 

15 minuts 

29 minuts 
37 minuts 
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Centre urbà, Polígons industrials i 

Sant Feliu del Racó 

 

 

Les 
Arenes 

 

Fig. 3.11 Localització dels trams d’escales i rampes al centre urbà i nuclis urbans de Castellar del Vallès. (Font: 
Elaboració pròpia) 

Castellar del Vallès presenta una topografia variada, trobant-se diverses cotes de nivell que poden 
ocasionar dificultats d’accessibilitat dins d’un mateix centre urbà i entre els diferents nuclis urbans. 

Segons el grau del pendent, s’han classificat en: 

· Baix, si és menor del 8% és un itinerari de vianants acceptable. 

· Mig-Alt, si és major del 8%, assimilable a una rampa amb certa dificultat. 

 

 

 

 

 

 

Centre urbà i Polígons 
industrials 

 

Airesol A-B, C 
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Airesol D i el 
Balcó 

St. Feliu del Racó i el Racó 

 

Can Font i Ca n’Avellaneda 
Fig. 3.12 Pendents dels vials de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

Segons es pot veure a la figura 3.12el centre urbà i els polígons industrials presenten una 
topografia planera, no trobant-se vials amb pendents superiors al 8%. És a la resta de nuclis 
urbans i urbanitzacions on es troben els vials amb major pendents, degut a la seva ubicació (als 
vessants de la muntanya). 

Si es té en compte la situació dels equipaments, l’existència de vials amb voreres completes 
(delimitades i amb panots) i amb amplades útils iguals o superiors a 90 centímetres, els passos de 
vianants adaptats i aquells vials amb pendents longitudinals inferiors al 8% (valor establert pel 
decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya), obtenim els recorreguts accessibles dins del 
centre urbà. 

D’aquesta manera, s’ha representat l’accessibilitat dels principals itineraris a peu per poder valorar 
si aquests presenten una mobilitat adequada, és a dir, aquells vials que a més de tenir una vorera 
amb un ample útil suficient, permeten accedir a altres vials mitjançant passos de vianants adaptats 
i així accedir a altres zones del municipi. 
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Fig. 3.13. Accessibilitat dels principals itineraris de vianants del centre urbà de Castellar del Vallès.(Font: elaboració 

pròpia) 

A la figura anterior s’observa que existeixen itineraris de vianants del centre urbà són accessibles, 
tot i així en alguns trams es localitzen irregularitats en aquest aspecte. A continuació es realitza 
una descripció dels dèficits dels itineraris principals: 

a) Principals carrers amb les voreres no accessibles: 

Com ja em dit anteriorment, una vorera no accessible és aquella que presenta una 
amplada útil de pas inferior a 0,90 metres. Hi ha trams d’algun carrer d’aquests itineraris 
principals  per anar a peu que no compleixen aquest requisit.  

En algun tram del carrers Major, Torras, Mestre Ros i Josep Anselm Clavé s’ha observat 
que les voreres de les dues bandes són inaccessibles. I en els carrers St. Pere Ullastre, 
Barcelona, de les Fàbregues, Francesc Layret i de l’avinguda Onze de Setembre hi ha 
trams en que com a mínim en una de les bandes hi ha voreres inaccessibles.  

La resta de les voreres de la xarxa bàsica de vianants es troben en bon estat, en el sentit 
que permeten realitzar tots els creuaments de vianants amb comoditat. Tot i així,  hi han 
carrers on els vianants han de baixar de la vorera en els creuaments amb una cadira de 
roda, amb cotxets de nens petits, etc. 

b) Principals carrers amb les guals no accessibles o amb rebaixos mal dissenyats. 

Cal dir, que poc ens serveix disposar d’amplades útils suficients quan no podem accedir 
adequadament a la vorera en les interseccions. En aquest sentit, l’accessibilitat a nivell de 
guals al centre urbà és globalment més crítica. Aproximadament el 45,2% dels passos de 
vianants no presenten guals adaptats o rebaixos dissenyats adequadament, i a més, 
algunes interseccions no tenen passos de vianants. 

Centre urbà 
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La distribució dels guals no adaptats o dels rebaixos mal dissenyats es localitza 
principalment en els carrers Prat de la Riba, Catalunya, Balmes, Jaume I, Barcelona; i en 
les avingudes Sant Esteve i Onze de Setembre. 

Per concloure, les zones on els itineraris de vianants són més accessibles són: la zona de la Plaça 
Major, l’eix format per la carretera de Sentmenat i el carrer Passeig; el carrer dels Pedrissos, el 
carrer Tarragona i l’eix format pels carrers Espanya i de l’Arbreda. Molts d’aquests itineraris 
connecten, per una banda, amb la xarxa de vies de prioritat invertida i de vianants, i per una altra, 
amb les principals zones verdes i equipaments del centre urbà de Castellar. 

Per tal de completar al xarxa viaria urbana destinada als vianants, Castellar del Vallès compta amb 
un seguit d’itineraris aptes per a la mobilitat no motoritzada. Aquests itineraris, en alguns casos 
actuen com a alternativa a la vorera, permeten la mobilitat dels vianants per l’interior de parcs o 
àrees verdes de l’interior del centre urbà. En altres casos, la funcionalitat d’aquests itineraris recau 
en millorar la seguretat viària del vianants, en trams on no existia connexió. 

 
Fig. 3.14. Itineraris de vianants a Castellar del Vallès.(Font: elaboració pròpia) 

Un itinerari extern molt important és el camí del riu, un sender que recorre el riu Ripoll des de la 
capçalera, més amunt de Sant Llorenç Savall fins a la desembocadura al riu Ripoll. 

Pot fer-se caminant i, principalment des de Castellar cap avall, en bicicleta. 

El camí es creua amb nombrosos senders pedestres i ciclables i forma part de la xarxa comarcal 
de senders del Vallès Natural. 
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Fig. 3.15. Recorregut del camí del riu al seu pas per Castellar del Vallès.(Font: elaboració pròpia) 

A part d’aquest itineraris, des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, es proposen un seguit 
d’itineraris, tan urbans com naturals amb l’objectiu de mostrar els principals llocs d’interès del 
municipi. 

 
Itineraris urbans 

Itinerari pel nucli antic 
 

 
 
 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: No 
Llocs d’interès: Plaça Major, Arxiu 
d’Història de Castellar, Cal Targa (c. De 
les Roques), Plaça Lluís Companys, 
Escola Municipal de Música Torre Balada, 
Mirador cap a Sant Feliu i la Mola, Cal 
Bim-Bam (c. St. Llorenç), Plaça Mestre 
Gelonch, Palau Tolrà i Església de St. 
Esteve. 

Itinerari de l’Eixample 
 

 
 
 
 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: No 
Llocs d’interès: Plaça Major, Plaça 
Catalunya, Camp de Futbol Municipal 
Pepín Valls, Plaça Europa, Plaça de la 
Fàbrica Nova i Espai Tolrà i Plaça del 
Calissó. 
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Itinerari El Pla 
 

 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: No 
Llocs d’interès: Plaça Major, Plaça del 
Calissó, Capella de la Mare de Déu de 
Montserrat, Exposició de Pessebres, Plaça 
del Forjador, Mirador cap a Can Barba i el 
Ranxo, Riu Ripoll, IES Castellar i CEIP 
Emili Carles-Tolrà. 

Els itineraris naturals, si bé es poden realitzar a peu, s’estudiaran a l’apartat 3.2 “Xarxa de 
Ciclistes”. 

3.2. Xarxa de ciclistes 

Castellar no disposa d’una xarxa de carrils bicicleta, entenent aquesta com un conjunt de vies 
ciclistes segregades o no de la calçada que discorren per l’interior dels nuclis urbans amb 
cobertura als principals pols atractors de mobilitat. 

Tot i així, disposa de diferents trams de carrer de prioritat invertida o de vianants els quals poden 
assumir la funció de vials ciclables. A més, disposa de diferents trams ciclables situats a les zones 
verdes perimetrals als nuclis urbans que fan la funció de carril bicicleta destinats a motius d’oci i 
lleure de caps de setmana. No obstant això, no ofereixen una gran continuïtat en els itineraris. Així 
doncs aquesta xarxa no serveix per a cobrir les necessitats de desplaçaments interns per motius 
de treball, estudi i la resta de mobilitat quotidiana, com ara desplaçaments per a compres i serveis. 

L’oferta d’itineraris per a bicicletes existent s’ha classificat segons l’establert en el “Manual per al 
disseny de vies ciclistes de Catalunya” elaborat per el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 



38  DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

 
Fig. 3.16. Tipus de vies ciclistes. (Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. DPTOP) 

Seguint aquestes consideracions, a Castellar del Vallès els itineraris ciclables interns del municipi 
pertanyen als grups de “camí verd” amb un 47%, “vorera bici” amb un 4% i “carrers de 
convivència” amb un 49%. Globalment el municipi disposa de 13,4 km destinats a la bicicleta i/o a 
la convivència de la bicicleta i altres modes de mobilitat. 

En general, les vies ciclistes presenten un bon estat de conservació, però en molts casos no 
ofereix condicions suficients de seguretat, atractivitat o confort. 

 

Fig. 3.17. Classificació de les vies ciclistes a Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

SANT FELIU DEL RACÓ 

CENTRE URBÀ – ZONA 
INDUSTRIAL 

(6.428 metres linelas) 
(550 metres lineals) 

(6.676 metres lineals) 
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CAMÍ VERD VORERA BICI CARRERS DE CONVIVÈNCIA 

   

Fig. 3.18. Tipologia de vies ciclistes presents a Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

Els principals pols d’atracció de mobilitat són els equipaments, centres educatius i sanitaris, 
comerços o centres comercials del centre urbà i la zona industrial. 

Tot i així, en el municipi de Castellar del Vallès, el grau de cobertura dels vials ciclables en aquests 
centres atractors i/o generadors de mobilitat és del 15% a una distància de 50 metres per costat i 
de 28,5% per a una distància de 100 metres per costat. Cal tenir en compte, quela gran majoria 
dels itineraris no tenen una continuïtat entre ells, i que la seva ubicació i recorregut no permeten 
l’accés a un gran nombre d’equipaments i centres atractors i generadors de mobilitat. 

 

 

Fig. 3.19. Grau de cobertura de la xarxa ciclista sobre els equipaments. (Font: Elaboració pròpia) 

NUCLI - POLIGON 

SANT FELIU DEL RACÓ 
AIRESOL A B C  
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Cal fer esment que al maig del 2006 el consistori de Castellar del Vallès va projectar una xarxa de 
carrils bicicletes pel municipi. Tot i així aquest document a l’actualitat no és vinculant.  

És molt important dotar el municipi d’una bona xarxa d’estacionament per aquesta tipologia de 
transport i que alhora previngui dels robatoris. 

A Castellar del Vallès hi ha un total de 195 places d’estacionament de bicicletes repartides en 
24punts, la majoria dels quals han estat subvencionats per Vallès Natural. 

 
Fig. 3.20. Localització de l’estacionament de bicicletes. (Font: Elaboració pròpia) 

A part dels vials ciclables existents actualment dintre del nucli i les urbanitzacions de Castellar del 
Vallès, l’entorn de Castellar permet realitzar un gran nombre de sortides en bicicleta, ja sigui per 
carretera, seguint el traçat de la carretera B-124 o la de Sentmenat (C-1415a), o bé en rutes BTT 
aprofitant els camins i corriols existents. 

En aquest sentit el Consell comarcal del Vallès Occidental té identificades dues rutes BTT on part 
del seu itinerari discorre per el municipi de Castellar del Vallès. Aquestes rutes són Entorns de 
Sentmenat i Masies de Llevant, que sumen un total de 41 km. 

Per altre banda, dins de l’oferta d’itineraris que presenta el Consorci del Vallès Natural s’hi troben 
5 rutes, 4 de les quals són ciclables amb un total de 24,7 km. 

L’oferta de vies ciclables existents en l’entorn del municipi són les següents: 
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Fig. 3.21. Itineraris ciclables externs de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

(Veure plànol 05: Xarxa actual de ciclistes) 

Des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès s’han proposat una sèrie d’itineraris anomenats 
“Itineraris naturals” 

Itineraris urbans 
Itinerari Puig de la Creu 
 

 
 
 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: No 
Dificultat: Molt fàcil 
Km: 9,3 
Llocs d’interès: Plaça Major, Font dels 
Casots, Font dels Gossos, Puig de la Creu, 
Font del Gurri, Can Padró i Font del 
Cosidor. 

Itinerari Vallesà 

 

 
 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: Sí 
Dificultat: Molt fàcil 
Llocs d’interès: Plaça Catalunya, Cementiri 
municipal, Alzina de Can Quer, Ca 
n’Ametller, Ermita de St. Pere Ullastre i 
parc de Colobrers. 
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Itinerari la Mola 

 

 
Tipologia: Lineal 
Senyalitzat: No 
Dificultat: Mitjana 
Km: 12,4 
Llocs d’interès: Pla del Girbau, Coll de 
Grua, Coll de la Castellassa, Plecs de 
Llibre, Avenc de la Codoleda, Cova de la 
Vella o de la Dona Morta, Camí dels 
Monjos, Font del Saüc, la Mola de St. 
Llorenç del Munt i Morral o Cova del Drac 

Itinerari pel Ripoll 

 

 
Tipologia: Lineal 
Dificultat: Fàcil 
Km: 11,3 
Llocs d’interès: Riu Ripoll, Torrent de 
l’Avenc de les Marines, torrent d’en 
Carner, Font de Can Barceló, Font del 
Plàtan o del Castelló, Turó del Castelló, 
Font dels Trons, Font de la Fullola i de 
l’Espígol, Cases de les Arenes, Font de la 
Boixa i Barraca de Vinya. 

Itinerari de natura 
 

 

 
Tipologia: Circular 
Senyalitzat: Sí 
Dificultat: Fàcil 
Km: 7,6 
Llocs d’interès: Plaça Major, Plaça del 
Calissó, IES Castellar, Ca n’Oliver, Sot de 
Carbonet, Forn d’obra, Castellar Vell, Font 
de St. Antoni, Embassament, Torrent 
Mitger, Castell de Castellar, Can Riera, 
Font de Can Pèlecs, Pont Vell i Plaça de la 
Miranda. 

A més d’aquests recorreguts, l’entorn natural de Castellar del Vallès ofereix un gran nombre de 
camins i senders de curt i mig recorregut que permeten el seu ús com a vials ciclables. 

El Pla Director de Mobilitat de la RMB (pdM RMB) preveu la creació d’una xarxa de carrils bicicleta 
interurbana que connecti els nuclis de la RMB que estiguin situats entre ells a menys de 8 km i 
amb fluxos de mobilitat entre ells superiors a 5.000 desplaçaments al dia. 

Segons el Pla, aquests carrils han de ser segregats, amb cruïlles, punts de protecció si plou, 
enllumenat, amb paviment impermeable, i que connecti amb tots els centres generadors de 
mobilitat que hi hagi al llarg del seu recorregut, així com amb les xarxes urbanes de carril bicicleta. 

Dels 447 km proposats, 6,3 km corresponen a un carril ciclable entre Sabadell i Castellar del 
Vallès. Així doncs, el Pla preveu la unió d’aquests dos nuclis urbans mitjançant un carril ciclable. 
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Fig. 3.22. Xarxa carrils bicicleta proposada pel pdM. (Font: Pla Director de Mobilitat (pdM)) 

3.3. Xarxa de transport públic 

L’oferta de transport públic del municipi es composa de quatre línies de transport per carretera 
interurbà i dues línies de transport urbà. No disposa d’oferta de transport públic de ferrocarril 
(RENFE / FGC), encara que es possible fer un intercanvi modal al municipi de Sabadell.(Veure 
plànol 06: Xarxa actual de transport públic). 

3.3.1. Transport interurbà 

El transport públic interurbà consta de les següents línies: 
C1 C3 Castellar 

Sentmenat - Caldes N65 

 

Fig. 3.23. Línies d’autobús interurbà de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia). 
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C1: Castellar del Vallès – Sabadell:  La línia consta de 9 parades a Sabadell (amb final a Plaça 
Antoni Llonch) i de 12 parades a Castellar del Vallès (amb inici a Plaça Cal Calissó). Un cop la 
línia entra a Sabadell, a la parada de Plaça Espanya de Sabadell hi ha la possibilitat de fer un 
intercanvi modal amb Renfe. A  Plaça Antoni Llonch, l’intercanvi modal es pot fer amb Renfe i 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

C3: Sabadell – Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall: La línea consta de 3 parades a Sant 
Llorenç Savall, 21 parades a Castellar del Vallès i 7 parades a Sabadell. Hi ha la possibilitat a la 
parada de Plaça Espanya de Sabadell, de fer un intercanvi modal amb Renfe, mentre que al final 
de la línia, a la Plaça Antoni Llonch, hi ha la possibilitat també d’intercanvi modal amb Renfe i 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

Castellar – Sentmenat – Caldes de Montbui: Consta de 1 parada a Caldes de Montbui (estació 
d’autobusos), 2 parades a Sentmenat i 2 parades a Castellar del Vallès. No hi ha servei els caps 
de setmana. 

N-65 Barcelona – Castellar del Vallès:  L’oferta de la línia és nocturna. Consta de 4 parades a 
Barcelona, 11 parades a Sabadell i 3 parades a Castellar.  

Cal esmentar, tal i com s’indica el la figura 3.23, que en les línies on el recorregut passa per vies 
principals i secundàries urbanes, la tipologia més freqüent són les marquesines, tal i com es pot 
observar en les línies C1 i N65.  

A continuació es detallen les principals característiques de les línies del transport interurbà de 
Castellar del Vallès: 

 
Línia Horari de pas per Castellar Serveis diaris a Castellar Freqüència Parades a Castellar Operador Cost trajecte Km/Serv. 

C1 Castellar del 
Vallès - Sabadell 

06:00 - 23:00 Dll - Dv 
08:00 - 23:00  Ds, Dg i 

Festius 

65 serveis Dll - Dv 
31 serveis Ds, Dg i 

Festius 

15 - 30 - 45 
min. 

Can Bages, Pla de la Bruguera, Ronda de Tolosa, 
Pl. Europa, Camp de futbol, CAP, Pl. Catalunya, 

Els Fruiters, Ctra. Sentmenat, Pl. Major, Passeig, 
Els Pedrissos, Can Carner. 

LA VALLESANA 
(Grup MOVENTIS) 1,40 11,5 

C3 Sabadell - 
Castellar del Vallès  -
Sant Llorenç Savall 

06:30 - 21:15 Dll - Dv                                                        
08:25 - 21:15 Ds (per St 

Feliu del Racó) 
08::25 - 19:25 Dg i festius 

8 serveis Dll - Dv                                             
7 serveis Ds (per 
Stfeliu del Racó)                                      

4 serveis Dg i  
festius 

1:45 – 3:45 
hores 

Pla de la Bruguera, Ronda Tolosa, Plaça Europa, 
Camp de futbol, Els Pedrissos, Plaça Forjador, 

Airesol, Turell, Mas Pinetó, Les Arenes, El 
Brunet, Capella de Montserrat, Cruilla ctra. de 

Sant Feliu, Osona, Can Bages, Barcelona 

LA VALLESANA 
(Grup MOVENTIS) 2,10 21 

Castellar del Vallès - 
Sentmenat - Caldes 

de Montbui 
07:45 - 18:15 Dll - Dv 5 serveis 2-3 hores Ronda Tolosa, CAP ambulatori SAGALES 2,10 13,2 

N65 Línia nocturna 
Barcelona - Castellar 

del Vallès 
23:44 - 04:58 Dll- Dg 6 serveis 1 hora Pla de Bruguera, Plaça Catalunya, Plaça Cal 

Calissó 
SARBUS (Grup 

MOVENTIS) 2,90 68,8 

Taula 3.3. Transport interurbà de Castellar del Vallès. (Font: Moventis) 

3.3.2. Transport urbà 

Hi ha dues línies que cobreixen diferents itineraris dins del municipi i que uneixen els diferents 
nuclis urbans: 
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C4 Castellar del Vallès – El Balcó de Sant Llorenç – Sant Feliu del Racó 

Línia urbana que uneix les zones del municipi allunyades 
amb el centre urbà. Aquesta línia consta de 41 parades les 
quals donen cobertura a les urbanitzacions situades al nord 
de Castellar com el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del 
Racó i Airesol, exceptuant les Arenes, on no arriba el servei 
d’aquesta línia. Connecta totes aquestes urbanitzacions amb 
el centre urbà del municipi, fent possible la comunicació amb 
la gran majoria d’equipaments i serveis (escoles, centres 
d’atenció primària, etc..) que es troben ubicats al centre urbà.  

Els diumenges, festius i el mes d’agost no hi ha servei. 

 
 

C6 Can Font – Centre Urbà – Pla de la Bruguera 

Línia urbana que uneix les zones del municipi allunyades del 
centre urbà (zona sud), com són Can Font i Ca n’Avellaneda. 
Consta de 28 parades distribuïdes pel municipi. La línia 
comunica amb el centre urbà del municipi passant per la 
zona industrial (Pla de la Bruguera). 

Tal i com s’explica a la taula 3.4, la línia consta de 6 serveis 
en el seu punt inicial (Can Font), encara que només hi ha 3 
que fan tot el recorregut. Tres dels serveis acaben a la 
parada de l’Illa de serveis i uns altres dos comencen en 
aquesta parada. 

Els diumenges, festius i el mes d’agost no hi ha servei. 

En les línies urbanes, la tipologia de parades més freqüent són els pals, amb un 78% i 90% en les 
línies C6 i C4 respectivament. 

Característiques de les línies urbanes: 
Línia Horari Serveis diaris a 

Castellar 
Freqüència Operador Cost del 

trajecte 
Km/Serv. 

C4 Castellar del Vallès - El Balcó de sant 
Llorenç - Sant Feliu del Racó 

07:00 - 20:00 Dll - Dv 
08:00 - 15:00  Ds 

14 serveis Dll - Dv                                                        
8 serveis Ds 1 hora 

LA VALLESANA (Grup 
MOVENTIS) 1,40 21,4 

C6 Can Font - Castellar del Vallès - Pla de la 
Bruguera 07:30 - 19:00 Dll - Ds 6 serveis 1 hora (2 serveis en matí, 

migdia i tarda) SARBUS (Grup MOVENTIS) 1,40 25,8 

Taula 3.4. Transport urbà de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

A principis d’agost de 2010 la Generalitat de Catalunya va decidir eliminar temporalment les 
parades que es troben a la carretera B-124, a l’alçada del carrer Bages (punt quilomètric 5,5), i les 
ubicades prop de d’intersecció de la carretera B-124 i el carrer Garraf (punt quilomètric 4,7). 
Aquesta mesura obeïa al fet que el Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona i la 
Direcció General de Carreteres constatessin que l’elevada intensitat i l’absència de passos de 
vianants elevats o soterrats podia suposar un risc en el cas que els usuaris de les parades 
volguessin travessar la carretera. 
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Per tal de donar cobertura a la zona industrial, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Servei 
Territorial de Ports i Transports de Barcelona acordaren, juntament amb l’empresa Sarbus (actual 
explotadora de la línia), habilitar noves parades d’autobús de la línia C1 a la zona industrial del Pla 
de Bruguera.  

Aquest itinerari alternatiu, però, no donarà servei a les línies C3 (Sabadell – Castellar del Vallès – 
Sant Llorenç Savall) i N65 (Barcelona – Castellar del Vallès). 

Aquest nou recorregut serà vigent fins que entri en funcionament la nova rotonda que es 
construirà a partir d’aquesta tardor a la intersecció de la carretera B-124 amb els carrers del Bages 
(Pla de la Bruguera) i del Baix Camp (Can Carner). 

 
Fig. 3.24 Parades temporals de la línia C1 a l’alçada de la carretera B-124. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès). 

Les parades del municipi, així com les línies d’autobús, presenten les següents característiques 
pel que fa a l’adaptabilitat de les mateixes: 

· Marquesines: Són un total de 15 parades amb aquesta tipologia les repartides pel municipi.  
Per tal d’establir un nivell d’adaptabilitat, s’ha ponderat les següents consideracions: 

 
Permetrà el pas lliure de 0,90 m tant pel darrera (vorera) com pel davant (usuaris que 
embarquen al bus) 58

%
 

42
%

 

Alçada mínima de vol de 2,10 m  

Ressalt de color en els tancaments de vidre transparents per evitar accidents amb 
persones que tenen deficiències visuals 80

%
 

20
%

 

Informació de les línies que passen, horari i recorregut  

Informació de la ubicació i del nom de la parada respecte el plànol de carrers del municipi e 
informació de les parades que estan adaptades  

Les especificacions senyalades amb color verd compleixen amb els criteris d’adaptabilitat, mentre 
que les de color vermell no els compleixen. 
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Carrer Tarragona / Josep Anselm Clavé Carrer Tarragona / Alemanya 

  
Fig. 3.25 Exemple de marquesines al municipi. (Font: Elaboració pròpia). 

· Pals de parada: Un total de 59 pals de parada són els que es distribueixen per tot el 
municipi. Les característiques que es compleixen per considerar que estan o no estan 
adaptats són les següents: 

 

Deixar un espai lliure de 0,90 m a la vorera 80
%

 

20
%

 

Alçada mínima de vol de 2,10 m  

No tindrà elements que volin més de 15 cm o ressalts perillosos no detectables per a 
persones invidents  

 

Incorporar informació del servei amb bona llegibilitat, identificació de la línia, horaris i plànol 
del recorregut de les línies 60

%
 

40
%

 

La informació estarà ubicada a una alçada entre 1,10 m  i 1,40 m  

Com a exemples dels resultats establerts a la taula anterior, trobem: 

 
Carrer Tarragona/ Galícia Crta. Sentmenat / Carrer Mestre Pla 

  

Fig. 3.26 Exemple de pals de parada al municipi. (Font: Elaboració pròpia). 

Segons les dades facilitades per la empresa SARBUS, les línies C4, C1 i la C6, presenten 
vehicles adaptats. 
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3.3.3. Intercanvi modal 

L’intercanvi modal és la possibilitat d’utilitzar dos o més mitjans de transport per completar un 
mateix trajecte o recorregut. Per tal que aquest intercanvi sigui possible, cal que la distància a 
recorre a peu entre les dues modalitats de transport i el temps d’espera pera realitzar-lo sigui 
l’adequat. 

Avaluant l’intercanvi modal del bus urbà i el bus interurbà (sentit Sabadell), entre les línies C1 i C4, 
doncs són les que presenten una major demanda (veure apartat 4.4 Demanda en transport 
públic), s’observa que aquest garanteix un bon intercanvi entre els dos modes de transport en 
hora punta, degut a que en aquesta franja horària es disposa d’un bus interurbà cada 15 minuts. 
Tot i així, el canvi de bus interurbà – bus urbà no presenta una bona intermodalitat (sentit Castellar 
del Vallès). 

La possibilitat d’intercanviar el mode de transport, en aquest cas en la modalitat bus – tren 
indistintament, es dur a terme a Sabadell. Les línies que fan possible aquest intercanvi són la C1 i 
la C3, sent la C1 la més important pel que fa al nombre de viatgers que transporta (el 85% de la 
demanda total d’autobusos correspon a la C1) 

Aquestes dues línies tenen parades a les següents estacions de Sabadell: 

· Plaça Espanya: L’intercanvi en aquesta parada és possible amb la línia R4 de rodalies 
Renfe. 

· Plaça Antoni Llonch: L’intercanvi més proper és amb la línia R4 de rodalies Renfe. A uns 
10 minuts caminant es pot connectar amb la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Fig. 3.27. Grau de cobertura de les parades d’autobús. (Font: Elaboració pròpia). 

A partir d’analitzar els diferents horaris de bus i de tren per veure la compatibilitat entre totes dues 
modalitats, obtenim els següents resultats: 
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INTERCANVI A LA PLAÇA ESPANYA (Bus C1 – Renfe R4) 

DILLUNS - DIVENDRES DISSABTES - DIUMENGES - FESTIUS 

Plaça Espanya (Sabadell Nord) 
BUS 

Plaça Espanya (Sabadell Nord) 
BUS 

C1 C1 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (06:00 a 14:00) 
TARDA 

(14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (08:00 a 14:00) 
TARDA 

    (14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

R4 Direcció Manresa 
30 serveis  

Temps d'espera: 
1-30 min. 

24 serveis  
Temps d'espera: 

1-19 min. 

11 serveis  
Temps d'espera:  

1-25 min. 
R4 Direcció Manresa 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-29 min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-23 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-31 min. 

R4 Direcció Barcelona 
30 serveis  

Temps d'espera: 
1-23 min. 

24 serveis  
Temps d'espera: 

1-15 min. 

10 serveis  
Temps d'espera:  

1-24 min. 
R4 Direcció Barcelona 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-24min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-21 min. 

5  serveis  
Temps d'espera:  

1-64 min. 
( 3 últims serveis 

superiors a 40 min.) 

Plaça Espanya (Sabadell Nord) 
TREN 

Plaça Espanya (Sabadell Nord) 
TREN 

R4 Manresa-Barcelona R4 Barcelona-Manresa R4 Manresa-Barcelona R4 Barcelona-Manresa 

B
U

S 

C
1 

MATÍ              (06:00 a 14:00) 
41 serveis  

Temps d'espera: 
 1-15 min. 

29 serveis  
Temps d'espera: 

 1-15 min. 

B
U

S 

C
1 

MATÍ            (06:00 a 14:00) 
20 serveis  

Temps d'espera:  
1-30 min. 

17 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

TARDA         (14:00 a 20:00) 
25 serveis  

Temps d'espera:  
1-15 min. 

29 serveis  
Temps d'espera:  

1-15 min. 
TARDA         (14:00 a 20:00) 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

NIT                (20:00 a 00:01)  

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-55 min. 
(2 últims serveis  

Temps d’espera de 55 min.) 

13 serveis  
Temps d'espera:  

1-55 min. 
(2 últims serveis  

Temps d’espera de 55 min.) 

NIT                 (20:00 a 00:01) 
3 serveis  

Temps d'espera:  
1-30 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

* Vàlid per a tots els mesos de l’any excepte l’agost. 

· Els intercanvis modals bus – tren són més apropiats en direcció Barcelona, ja sigui en dies laborables com dissabte – diumenge i festius. 

· En els intercanvis de tren – bus de dilluns a divendres, el temps d’espera en servei de nit poden arribar als 55 minuts. 

· Els intercanvis de tarda són els més apropiats perquè tenen temps d’espera més reduïts. 

http://kids.flevoland.to/kleuren/auto/autobus.gif
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INTERCANVI A LA PL. ANTONI LLONCH (Bus C1 – Renfe R4) 

DILLUNS - DIVENDRES DISSABTES - DIUMENGES - FESTIUS 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Centre) 
BUS 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Centre) 
BUS 

C1 C1 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (06:00 a 14:00) 
TARDA 

(14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (08:00 a 14:00) 
TARDA 

    (14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

R4 Direcció Manresa 
30 serveis  

Temps d'espera: 
1-30 min. 

24 serveis  
Temps d'espera: 

1-19 min. 

11 serveis  
Temps d'espera:  

1-25 min. 
R4 Direcció Manresa 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-29 min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-23 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-31 min. 

R4 Direcció Barcelona 
30 serveis  

Temps d'espera: 
1-23 min. 

24 serveis  
Temps d'espera: 

1-15 min. 

10 serveis  
Temps d'espera:  

1-24 min. 
R4 Direcció Barcelona 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-24min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-21 min. 

5   serveis  
Temps d'espera:  

1-64 min. 
( 3 últims serveis 

temps superiors a 40 
min.) 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Centre) 
TREN 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Centre) 
TREN 

R4 Manresa-Barcelona R4 Barcelona-Manresa R4 Manresa-Barcelona R4 Barcelona-Manresa 

B
U

S 

C
1 

MATÍ              (06:00 a 14:00) 
41 serveis  

Temps d'espera:  
1-15 min. 

29 serveis  
Temps d'espera: 

 1-15 min. 

B
U

S 

C
1 

MATÍ            (06:00 a 14:00) 
20 serveis  

Temps d'espera:  
1-30 min. 

17 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

TARDA         (14:00 a 20:00) 
25 serveis  

Temps d'espera: 
1-15 min. 

29 serveis  
Temps d'espera:  

1-15 min. 
TARDA         (14:00 a 20:00) 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

NIT                (20:00 a 00:01)  

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-55 min. 
(2 últims serveis  

temps d’espera de 55 min.) 

13 serveis  
Temps d'espera:  

1-55 min. 
(2 últims serveis  

temps d’espera de 55 min.) 

NIT                 (20:00 a 00:01) 
3 serveis  

Temps d'espera:  
1-30 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

* Vàlid per a tots els mesos de l’any excepte l’agost. 

· Els intercanvis modals bus – tren són més apropiats en direcció Barcelona, ja sigui en dies laborables com dissabte – diumenge i festius. 

· En els intercanvis de tren – bus de dilluns a divendres, el temps d’espera en servei de nit poden arribar als 55 minuts. 

· Els intercanvis de tarda són els més apropiats perquè tenen temps d’espera més reduïts. 

http://kids.flevoland.to/kleuren/auto/autobus.gif
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INTERCANVI A LA PL. ANTONI LLONCH (Bus C1 – FERROCARRILS DE GENERALITAT S2) 

DILLUNS - DIVENDRES DISSABTES - DIUMENGES - FESTIUS 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Rambla) 
BUS 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Rambla) 
BUS 

C1 C1 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (06:00 a 14:00) 
TARDA 

(14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

TR
EN

 

 
MATÍ 

 (08:00 a 14:00) 
TARDA 

    (14:00 a 20:00) 
NIT 

(20:00 a 23:30) 

S2 Direcció Barcelona 
30 serveis  

Temps d'espera: 
1-16 min. 

24 serveis  
Temps d'espera: 

1-12 min. 

12 serveis  
Temps d'espera:  

1-25 min. 

S2 Direcció Barcelona  
( Dissabtes) 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-31min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-20 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-25 min. 

    
S2 Direcció Barcelona  
( Diumenges i festius)) 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-31min. 

12 serveis  
Temps d'espera: 

1-20 min. 

6  serveis  
Temps d'espera:  

1-41 min. 
(2 últims serveis temps 

d’espera de 41 min.) 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Rambla) 
TREN 

Pl. Antoni Llonch (Sabadell Rambla) 
TREN 

S2 Barcelona-Sabadell S2 Barcelona-
Sabadell (Dissabte) 

S2 Barcelona-Sabadell 
(Diumenges i festius) 

B
U

S 

C
1 

MATÍ              (06:00 a 14:00) 
36 serveis  

Temps d'espera: 
 1-30 min. 

B
U

S 
C

1 

MATÍ            (06:00 a 14:00) 
19 serveis  

Temps d'espera:  
1-30 min. 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-30 min. 

TARDA           (14:00 a 20:00) 
28 serveis  

Temps d'espera:  
1-15 min. 

TARDA         (14:00 a 20:00) 
18 serveis  

Temps d'espera:  
1-20 min. 

18 serveis  
Temps d'espera:  

1-20 min. 

NIT                  (20:00 a 23:30)  

12 serveis 
 Temps d'espera:  

1-55 min. 
(2 últims serveis  

temps d’espera de 55 min.) 

NIT                (20:00 a 23:30) 
7 serveis  

Temps d'espera:  
1-20 min. 

7 serveis  
Temps d'espera:  

1-20 min. 

* Vàlid per a tots els mesos de l’any excepte l’agost. 

· Els intercanvis laborals bus - tren de tarda, no superen els 12 minuts de temps d’espera.  

· Els intercanvis bus - tren dels diumenges i festius en horari de nit poden arribar als 40 minuts de temps d’espera 

· Els intercanvis tren – bus de nit poden arribar als 55 minuts.

http://kids.flevoland.to/kleuren/auto/autobus.gif
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L’anàlisi de l’ intercanvi modal mostra que en general hi ha suficients serveis amb temps d’espera 
reduïts (inferiors als 20 minuts majoritàriament). 

El Pla Director de Mobilitat de la RMB (pdM RMB) preveu la creació d’un P&R a l’estació de Can 
Llong (RENFE) a Sabadell. La futura construcció d’aquest P&R permetrà l’intercanvi modal als 
residents de Castellar del Vallès mentre no arribi el FGC al municipi i es construeixi el seu propi 
P&R. 

3.3.4. Grau de cobertura 

Un dels índex per valorar i analitzar la influencia que representa el transport públic en els municipis 
és el grau de cobertura o radi d’influència. 

Segons el Decret de Mobilitat Generada 344/2006, es considera que les parades s’han de situar 
de manera que la distancia màxima d’accés sigui inferior a 750 metres, el que equival a 11 minuts 
caminat tenint en compte que un vianants estendard avança uns 1,16m/s. Amb aquesta àrea 
d’acció, el 100% de la població està coberta. Per tal d’analitzar un radi de cobertura més pròxim, 
s’ha avaluat el grau de cobertura en un radi de 250 i 500 metres, equivalents a 3,5 i a 7 minuts 
caminant. Els resultats han estat els següents: 

 

 

 

- Castellar disposa d’un total de 73 
parades d’autobús distribuïdes en 6 
línies. 

- Amb un radi d’influència de 250 
metres, el 70% de les zones 
urbanitzades del municipi tenen una 
parada d’autobús a 4 minuts caminant. 

- Amb un radi d’influència de 500 
metres, el 90% de les zones 
urbanitzades tenen una parada 
d’autobús a 7 minuts caminant. 

 

 
Cobertura de 250 metres 

 
Cobertura de 500 metres 

 

Parades d’ autobús 
 

* Distancia recorreguda per un vianant es de 1,14 metres/segon 

Fig. 3.28. Grau de cobertura de les parades d’autobús. (Font: Elaboració pròpia). 

3.3.5. Transport escolar 

Castellar del Vallès no compta amb cap servei de transport escolar, encara que hi ha altres 
transports escolars de municipis veïns que venen a portar alumnes a l’IES de Castellar. 

CASTELLAR DEL VALLÈS 

NUCLI URBA 

CAN FONT 
CA N’ AVELLANEDA 
 

SANT FELIU DEL RACO 

AIRESOL 

EL BALCÓ  DE SANT LLORENÇ 

LES ARENES 

POLIGONS INDUSTRIALS 
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3.3.6. Taxi 

El municipi compta amb una parada de taxi que es troba 
situada al carrer Passeig, on hi ha reservades 4 places en 
bateria. Aquest servei s’ofereix 24 hores al dia, amb prèvia 
trucada de telèfon. Disposa d’una flota de sis vehicles, on un 
d’aquests és un taxi adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

3.4. Xarxa de vehicles privats motoritzats 

Una classificació de la xarxa viària del municipi pot fer-se amb dos grans grups: xarxa viària 
externa i xarxa viària interna: 

a) Xarxa viària externa 

· Accessos i vies interurbanes 

b) Xarxa viària interna 

· Vies principals urbanes (xarxa primària) 

· Vies secundàries urbanes (xarxa secundària col·lectora) 

· Vies veïnals (xarxa secundària veïnal o local) 

 

 
Fig. 3.29. Xarxa viaria externa i interna de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia). 

(7.435 metres lineals) 

(24.158metres lineals) 

(79.878metres lineals) 

(17.283metres lineals) 
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3.4.1. Xarxa viària externa 

Segons el PTP de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), el sistema d’infraestructures de 
mobilitat i transport es classifica en: 

· Autopistes i autovies existents. Són les vies amb una funció estructurant primària que 
tenen característiques d’autovia o autopista i el Pla les recull pel fet de tractar-se de vies 
existents. 

· Vies Estructurants Primàries. Són les vies que tenen un paper estructurant de primer ordre 
en l’àmbit del Pla. Aquestes vies, si es justifica en els plans sectorials i en els projectes de 
traçat, podran tenir categoria d’autovia, però podran tenir altres tipologies com ara vies de 
dues calçades amb enllaços no segregats, o vies d’una calçada, especialment en aquells 
corredors on ja existeixi una autopista o autovia. 

· Vies Estructurants Secundàries. Són les que tenen un paper estructurant a escala 
comarcal. Aquestes vies tindran secció variable adaptada a les característiques 
específiques de cada tram i podran ser no segregades i amb enllaços a nivell si no hi ha 
raons de seguretat que ho desaconsellin. 

· Vies Estructurants Suburbanes. Són les que vertebren sistemes urbans plurimunicipals i 
tenen, per tant, nombroses connexions amb la xarxa local d’aquests sistemes. Tenen el 
rang de les vies estructurants secundàries, però discorren majoritàriament per entorns 
urbanitzats, la qual cosa condiciona les seves característiques tècniques. La secció pot ser 
variable (nombre de carrils, tronc central segregat o no, existència de laterals, etc.) d’acord 
amb les condicions físiques i els requeriments de l’entorn. 

· Vies Integrades. Són vies amb un paper estructurant bàsicament local i de connexió amb 
les vies de rang superior. Tenen un grau d’integració elevat amb la topografia i les activitats 
del territori. Comprenen la major part de les que es poden denominar locals i 
paisatgístiques. Són majoritàriament vies d’una calçada no segregades. Per sota 
d’aquesta categoria es troben la resta de vies locals i aquelles més específicament pròpies 
del medi rural, com els camins agrícoles, pistes forestals i vies pecuàries. 

En la xarxa viària externa s’engloben les vies amb la tipologia d’accessos i vies interurbanes. La 
de Castellar del Vallès es caracteritza per estar formada per la Carretera B-124 que travessa el 
nucli urbà de referència de Castellar de nord a sud, per la Carretera C-1415a que ho fa d’est a 
oest i  la Carretera BV-1249 (Ctra. de Sant Feliu), la qual connecta Sant Feliu del Racó amb la 
carretera B-124.(Veure plànol 07: Jerarquia viària externa). 

La B-124 uneix el municipi amb Sabadell per el sud, permetent l’accés a altres vies importants 
com és l’Autopista del Vallès (C-58) i la carretera de Sabadell a Granollers (C-1413a); i amb 
Calders per el nord, passant per Monistrol de Calders i Sant Llorenç Savall. La C-1415a, per l’oest 
permet la comunicació amb Terrassa i Matadepera, i per l’est amb Sentmenat i Caldes de 
Montbui, i permetent l’accés a la l’autopista AP-7 nord per Polinyà. 

El PTP de la RMB classifica el tram entre Castellar del Vallès i Sabadell com a via estructurant 
secundària i suburbana, mentre que el tram nord el classifica com a via integrada. 

El mateix succeeix amb la C-1415a. Mentre que el tram comprès entre Castellar del Vallès i la 
carretera C-59 es classifica com a via estructurant secundària, el tram que connecta el municipi 
amb Terrassa el classifica de via integrada.   

Tot i estar situades fora del municipi, és important tenir en compte com a xarxa externa l’autovia C-
59 situada a l’oest de Castellar del Vallès, classificada com a via estructurant primària en el tram 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    55 

 

comprès entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans, i desprès cap al nord, com a via 
estructurant secundària i suburbana, i l’Autopista C-58, a l’oest de Sabadell i Terrassa, classificada 
com a autopista. 

Fig. 3.30. Classificació de la xarxa viària externa. (Font: PTP de la RMB). 

Cal esmentar que, per a la B-124 el Pla territorial de la RMB proposa l’ampliació entre Sabadell i 
Castellar del Vallès. I per a la C-1415a proposa millores i variants en l’eix Castellar del Vallès – 
Sentmenat – Caldes de Montbui – Lliçà d’Amunt - Canovelles. A més, el Pla preveu com per 
exemple, la construcció de la ronda del Vallès que unirà diferents sistemes urbans de la plana 
vallesana i el Baix Llobregat, l’extensió dels laterals de l’AP-7 a diversos trams entre Sabadell i 
Granollers, per permetre donar una major accessibilitat als territoris adjacents i reduir els efectes 
de les entrades i sortides sobre la fluïdesa del trànsit de pas, el desdoblament de la C-59 entre 
Caldes de Montbui i Santa Perpètua de la Mogoda i altres actuacions de menor abast territorial 
que acaben de completar la malla. (veure apartat 5.2Caracterització del sistema futur de mobilitat) 

3.4.2. Xarxa viària interna 

(Veure plànol 07: Jerarquia viària interna). 

Vies principals urbanes (xarxa primària) 

Es consideren vies principals urbanes aquelles utilitzades per a llargs desplaçaments interns. Són 
més transitades que la resta de vies i resulten eixos claus de mobilitat pel municipi ja que 
connecten el centre urbà amb la xarxa viària externa. Al municipi de Castellar del Vallès es 
localitzen tres vies primàries: 

- Carretera de Sabadell: és el tram urbà de la carretera B-124(via interurbana) al pas per 
Castellar del Vallès. És una via de doble sentit de circulació i es permet l’estacionament a 
les dues bandes, fins a la cruïlla amb la ronda de Ponent i Pedrissos. 

- Doctor Pujol, eix Ctra. de Sentmenat - carrer Passeig –ctra. de Sabadell - ctra. de 
Terrassa: tram urbà de la carretera C-1415a (via interurbana). Hi ha un petit tram, a la 
carretera de Sabadell, on la travessia de la carretera C-1415a coincideix amb la travessia 
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de la carretera B-124.Aquest eix es caracteritza per ser una via de doble sentit de 
circulació i no està permès l’estacionament, excepte al carrer Passeig (només a un cantó).  

- L’eix ronda Tolosa – ronda de Llevant: permet la connexió entre la carretera de Prats de 
Lluçanès (B-124) i la carretera de Sentmenat (C-1415a) sense la necessitat de transitar 
per dintre del centre urbà. La ronda Tolosa presenta dos carrils per sentit i no està permès 
l’estacionament. En canvi, la ronda Llevant es caracteritza per tenir un carril per sentit i es 
pot estacionar en algun tram de la via (només a un costat). 

Vies secundàries urbanes (xarxa secundària col·lectora) 

S’entén com a vies secundàries aquelles del nucli de Castellar del Vallès destinades al trànsit 
d’aproximació als diferents barris/sectors, recollint el trànsit local per portar-lo a la xarxa primària o 
a l’inrevés.Com es pot veure a la figura 3.30 són vies secundàries urbanes: 

Nucli urbà de referència 

En sentit nord-sud: 

- La ronda de Tramuntana i la ronda de Cosidor, l’eix dels carrers Mestre Pla i Onze de 
Setembre, Santa Perpètua i Prat de la Riba, i el carrer Barcelona: connecten la 
carretera de Sentmenat amb la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant, a excepció del carrer 
Barcelona que no arriba fins a la carretera, però que és una artèria important per la seva 
continuïtat cap al polígon industrial. Cal destacar que recentment s’ha pacificat del tram 
final del carrer Sala Boadella  interrompent la connexió amb la Ctra. de Sentmenat. 

- Passeig Tolrà i l’Eix dels carrers Sant Feliu i carrer de les Fàbregues: connecten la 
part més nord del nucli antic amb la carretera de Sentmenat, excepte el carrer Sant Feliu 
que dóna accés a la carretera B-124. 

- Ronda de Turuguet i la ronda de Ponent: és l’eix principal de la zona residencial de Can 
Carner. Aquestes connecten amb la carretera B-124. 

En sentit oest-est: 

- L’avinguda Sant Esteve i Dr. Pujol: és un eix de penetració paral·lel a la Ctra. de 
Sentmenat al qual s’accedeix principalment pel carrer Dr. Pujol. 

- El carrer Major i el carrer del Molí: juntament amb el Passeig de Tolrà és un itinerari 
important entorn el nucli antic de la vila, sent gairebé l’únic i principal vial de sortida. 

- El carrer Catalunya i el carrer Balmes: acaben de completar la distribució de vehicles a 
la zona compresa entre el carrer onze de Setembre i carrer de Barcelona. 

- Carrer Pedrissos: connecta directament el carrer Barcelona amb la carretera B-124. A 
més, També és el carrer de penetració al nucli urbà venint de la carretera B-124, cap al 
carrer Anselm Clavé. 

- Carrer Can Turuguet: connecta amb la carretera de Sabadell a Castellar (B-124) i amb la 
ronda Turuguet. 

Nucli industrial 

En sentit nord-sud: 
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- Carrer de la Terra Alta: és la continuació de la ronda de Ponent dins del Polígon Industrial 
de Can Carner. 

- Carrer Solsonès, Berguedà i Garrotxa: connecten la ronda de Tolosa amb el carrer del 
Bages. Travessa de nord a sud tot el P.I. Pla de La Bruguera. 

En sentit oest-est: 

- L’eix dels carrers Urgell, Garrigues, Osona i Bages: permeten la connexió entre els dos 
polígons industrials i amb la carretera de Sabadell a Castellar (B-124). Amb el 
desenvolupament del P.I. Can Bages el carrer Baix Camp connectarà amb la carretera B-
124 i amb el carrer del Bages i el carrer Garraf del P.I. de La Bruguera. 

Les vies que es localitzen en aquesta zona es caracteritzen per tenir un ample de via gran, dos 
sentits de circulació i es permet l’estacionament a les dues bandes. 

Nuclis urbans i urbanitzacions 

Les vies que recullen el trànsit de les urbanitzacions existents al municipi per portar-lesa lesvies 
interurbanes del municipi o a l’inrevés són: 

- L’eix de l’Avinguda Airesol i dels carrers de Sta. Rosa i del Cim, i el carrer del Vallès  
(Urb. Airesol D). El carrer del Cim connecta la Urb. Airesol amb la Urb. Balcó de Sant 
Llorenç. 

- L’eix del carrer del Cim i del carrer Jeies (Urb. Balcó de Sant Llorenç) 

- L’eix format pel carrers de la Canaleta i del Doctor Portabella i la travessia de la 
carretera BV-1249 distribueix el trànsit del Nucli de St. Feliu del Racó i dóna accés a la 
urbanització El Racó. L’eix del Passeig de les Roques, Passeig de Montcau i el 
Passeig del Setrill distribueix el trànsit a la Urb. El Racó.  

- L’eix de l’Av. de Can Font, Av. de Sabadell, carrer de Santa Maria de Vilalba i Av. de 
Castellar  (Urb. Can Font i Urb. Ca n’Avellaneda) 

- L’eix dels carrers de la Camamilla, Espígol i Farigola (Urb. Airesol C) 

- Carrer Puigcapsut(Urb. Airesol A-B) 

- Camí de Les Arenes (Nucli Les Arenes) 

Vies veïnals (xarxa secundària veïnals o local) 

Es consideren vies veïnals el conjunt de carrers de Castellar del Vallès que acaben de formar la 
malla municipal i no s’inclouen a cap de les anteriors categories. Són carrers que per les seves 
condicions no tenen una càrrega actual significativa o la potencialitat de tenir-la. Actuen com a 
capil·lars d’accés a propietats adjacents amb circulació lenta i trànsit poc intens. 

3.4.3. Tipologia d’interseccions 

Una part del treball de camp realitzat al municipi ha constat d’un inventari de les interseccions de 
la xarxa bàsica, que sumen un total de 43 interseccions. (Veure plànol 08: Tipologia 
d’interseccions. Centre urbà i polígons). 

Classificant aquestes interseccions segons la tipologia, el nombre i la zonificació urbana s’obté: 
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Secció sensal Creu Rotonda T X Y Total 

CENTRE (Eixample)    2 1 3 
CENTRE (Est)    2  2 
CENTRE (Sud-Est)    1  1 
CENTRE-OEST 1    2 3 
CENTRE-SUD (Eixample) 1   1  2 
NORD (Casc antic)     2 2 
NORD-EST (+ Fruiters-Virreina)  2 1 2  

 
5 

OEST (+ Can Barba) 1   1 3 5 
POLIGONS INDUSTRIALS 7 3 1 1 1 13 
RESIDENCIAL CAN CARNER  2 1   3 
SUD-EST (Eixample) 2 1 1   4 

Total 12 8 4 10 9 43 

Taula 3.5. Nombre d’interseccions de la xarxa bàsica. (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa als sentits de circulació, gran part del viari del centre urbà presenta un únic sentit de 
circulació, a excepció d’algunes vies principals urbanes, del Nucli Antic, del sector de Can Carner i 
del sector dels Fruiters i la Virreina. 

Fora del centre urbà(polígons industrials, i a les urbanitzacions)hi predominen els carrers de doble 
sentit de circulació.(Veure plànol 09: Sentits de circulació). 

 
CENTRE URBÀ POLIGON INDUSTRIAL 

 
Fig. 3.31. Sentits de circulació i tipologies d’interseccions . (Font: Elaboració pròpia). 

3.4.4. Senyalització d’orientació de trànsit 

La senyalització d’orientació és un sistema de comunicació amb la funció fonamental d’orientar i 
facilitar els desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes visitants. 
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Una bona senyalització d’orientació millora la mobilitat de les persones usuàries de les vies 
públiques. Però, també, cal tenir en compte que la senyalització d’una població està formada per 
un conjunt d’elements i sistemes (la resta de senyalització vertical, la senyalització horitzontal, la 
identificació dels noms de les vies, etc.). 

L’àmbit d’aplicació del sistema de senyalització urbana d’orientació a Castellar del Vallès es 
localitza en els carrers principals, rondes i travesseres. A la xarxa viaria bàsica del municipi s’han 
detectat 34 senyals el contingut del qual és divers (Veure plànol 10: Senyalítica indicativa del 
municipi) 

Principalment s’informa sobre els pols d’atracció del municipi com per exemple, dels serveis 
administratius, culturals i educatius, elements patrimonials, aparcaments, centres d’activitat 
econòmica, polígons industrials, urbanitzacions, etc. A més, també es té en compte els itineraris 
més convenients per al trànsit de vehicles pesants (veure apartat 3.4.5itineraris del trànsit pesat). 

 
Fig. 3.32. Ubicació de la senyalització urbana d’orientació. (Font: Elaboració pròpia). 

3.4.5. Itineraris del trànsit pesat 

La circulació dels vehicles pesants per l’interior dels nuclis urbans de Castellar del Vallès està 
regulada mitjançant l’ordenança municipal reguladora de la circulació de vianants i de vehicles. 

Dita ordenança prohibeix la circulació de tots aquells vehicles que  transportin mercaderies i 
mercaderies perilloses per les vies urbanes del municipi. En aquells casos en que segui 
estrictament necessari el pas dels vehicles amb mercaderies perilloses amb origen o destí al casc 
urbà s’ha de comptar amb una autorització de l’Ajuntament i complir amb les indicacions que 
aquest efectuï.  

Per tal de regular la circulació dels vehicles pesants que es troben en trànsit, és a dir, només de 
pas pel municipi, s’ha instal·lat la senyalítica obligatòria pertinent a cada punt d’entrada del centre 
urbà per tal de dirigir el trànsit, en concret per als vehicles pesants de més de 5.5 t. Així doncs, els 
itineraris per els vehicles pesants es concentren a la ronda Llevant, ronda Tolosa, carretera de 
Sabadell i a la Carretera de Terrassa. Els vehicles pesants només podran passar pel centre urbà 
quan hagin de descarregar mercaderies en algun punt d’aquest.(Veure plànol 11: Itineraris per a 
vehicles pesants). 
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És per això, que les IMDs de vehicles pesants obtingudes en els aforaments automàtics i manuals 
han estat més altes en les vies que formen part d’aquests itineraris. Per exemple, el 10% dels 
vehicles registrats a la ronda Llevant són vehicles pesants, en canvi al carrer Passeig (no inclòs en 
els itineraris)  tan sols és del 3%, a causa del pas de vehicles pesants menors a 5.5 t i dels 
vehicles que hagin de descarregar mercaderies dins el centre urbà (veure apartat 4.5). 

L’esmentada ordenança també regula l’estacionament dels vehicles de Massa Màxima 
Autoritzada superior a 3.500 kg, prohibint-ne l’estacionament en el centre urbà i a les 
urbanitzacions, llevat dels llocs on es senyalitzi expressament i en l’àmbit del P.I. Pla de Bruguera, 
P.I. Can Carner i P.I. Can Bages. 

Per tal de dotar el municipi d’una oferta d’estacionament per a vehicles d’aquestes 
característiques, l’Ajuntament va habilitat un aparcament amb un total d’unes 20 places, no 
delimitades, a la ronda Llevant. No obstant, també hi és permès l’estacionament d’altres tipologies 
de vehicles. 

Tot i així, el 8 de març del 2010 va entrar en funcionament el nou aparcament de camions situat a 
l'àrea industrial del Pla de la Bruguera. Aquesta instal·lació, gestionada per una empresa pública 
de la Generalitat de Catalunya, dóna servei al municipi i al seu entorn més immediat, cobrint la 
necessitat d'espais condicionats i segurs per a l'estacionament de vehicles pesants. Les seves 
característiques són: 

· Superfície rectangular de 15.400 m2, amb entrada i sortida des del carrer de la Segarra.  
· Oferta de 125 places per a l’estacionament de camions de 9, 12 i 17 metres de longitud. 
· Situat al polígon industrial Pla de la Bruguera, entre el carrer del Berguedà, de la Segarra, 

del Solsonès i del Maresme, dins una parcel·la cedida per l'Ajuntament a la franja central 
de serveis del Pla de la Bruguera.  

· Els vehicles accedeixen a la plataforma d'aparcament a través d'un vial que envolta tot 
l'equipament fins a la sortida. A banda i banda estan situades les places d'aparcament.  

· Disposa de sistemes de videovigilància i de detecció d’intrusos, per a millorar la seguretat 
en l’estacionament i circulació de vehicles pesants, i de xarxa contra incendis.  

· És el primer aparcament de camions gestionat directament per CIMALSA, l’empresa 
pública de la Generalitat dedicada a la promoció i gestió de centrals i infraestructures 
logístiques. 
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Fig. 3.33. Itineraris per a vehicles pesants i àrees habilitades pel seu estacionament . (Font: Elaboració pròpia). 

3.5. Aparcament 

El municipi de Castellar del Vallès compta amb un total de 24.882 places d’estacionament 
repartides de la següent manera: 

 
OFERTA VIA PÚBLICA (OVP) OFERTA FORA VIA PÚBLICA (OFVP) 

Lliure Regulada Privat Públic 

Bateria Semibateria Cordó Càrrega - descàrrega Zona blava *PMR Reservades Guals Solars públics Pàrquing soterrat 

1.264 766 8.033 56 286 37 9 13.345 
 

776 250 

* PMR: Persones amb mobilitat reduïda. 

Taula 3.6. Oferta d’estacionament per tipologies. (Font: Elaboració pròpia) 

Aqueta oferta d’estacionament és la corresponent als turismes, furgonetes i camions. Pel que fa a 
les motocicletes, el municipi disposa d’un total de 126 places en via pública, mentre que fora de 
via pública es registren un total de 10 places. 

La caracterització de l’oferta d’estacionament del municipi s’ha fet a partir de la recopilació de les 
dades següents: 

· Oferta en via pública: inventari general en la zona del nucli urbà de referència del municipi 
a partir del treball de camp realitzat. En les urbanitzacions s’ha estimat a partir dels metres 
lineals de viari. 

P.I. 
Pla de la Bruguera 

P.I. 
Can Carner 

P.I. 
Can Bages 

AparcamentCamions 125 PLACES 
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· Oferta fora via pública: a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès sobre el nombre de places de pàrquing que tributen en els carrers del municipi, s’ha 
fet l’assignació carrer per carrer, adjudicant a cada un la secció censal corresponent, 
obtenint un inventari de places de guals. 

La distribució geogràfica de les places d’estacionament s’ha elaborat a partir de les seccions 
censals del municipi. El resultat ha estat el següent: 

 
Fig. 3.34. Oferta d’estacionament per seccions censals. (Font: Elaboració pròpia). 

  OVP  OFVP   

Secció DESCRIPCIO Lliure C/D Zona 
blava PMR Reservades Total 

OVP Guals Solars 
públics 

Pàrquing 
soterrat 

Total 
OFVP 

OFERTA 
TOTAL 

1 NORD (Casc antic) 235 4 28 3 4 274 413 81 - 494 768 

2 NORD-EST (+ Fruiters-Virreina) 1.006 6 6 2 - 1.020 1237 120 - 1.357 2.377 

3 CENTRE-OEST 135 15 154 3 - 307 802 50 250 1.102 1.409 

4 OEST (+ Can Barba) 630 1 - 3 - 634 824 13 - 837 1.471 

5 CENTRE (Sud-Est) 885 2 13 7 3 910 969 - - 969 1.879 

6b AIRESOL A B C 102 - - - - 102 708 - - 708 810 

6c CAN FONT CAN N'AVELANEDA 504 - - - - 504 1.584 41 - 1.625 2.129 

6a POLIGONS INDUSTRIALS 3.411 7 - - - 3.418 20 125 - 145 3.563 

7 CENTRE (Eixample) 425 2 11 4 - 442 873 - - 873 1.315 

8 CENTRE (Est) 447 5 62 1 1 516 755 116 - 871 1.387 

9 SUD-EST (Eixample) 609 8 12 3 - 632 1.107 60 - 1.167 1.799 

10 RESIDENCIAL CAN CARNER 582 - - - 1 583 787 - - 787 1.370 

11 SANT FELIU DEL RACÓ-EL 
RACÓ 

297 2 - - - 299 1261 110 - 1.371 1.670 

12 AIRESOL-D - EL BALCÓ 165 - - - - 165 1.188 12 - 1.200 1.365 

13 CENTRE-SUD (Eixample) 630 4 - 11 - 645 817 48 - 865 1.510 

 TOTAL 10.063 56 286 37 9 10.451 13.345 776 250 14.371 24.822 

Taula 3.7. Oferta d’estacionament per seccions censals. (Font: Elaboració pròpia) 

11 
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La secció Polígons industrials és la que presenta major oferta d’estacionament degut a la oferta en 
via pública lliure (3.411 places). 

Hi ha seccions que disposen d’una baixa oferta en via pública lliure, com són el Centre-Oest, 
Airesol A B C i Airesol D i el Balcó. Són zones on la tipologia i les característiques de les vies no 
són les apropiades per poder ofertar places d’estacionament. 

La secció Centre-Oest es la zona amb major places de C/D i zona blava, i és la zona on hi ha 
ubicat el pàrquing soterrat. 

Amb un total de 1.584 places, Can Font – Can n’Avellaneda és la secció amb una reserva privada 
de places més elevada fora via pública. 

(Veure plànol 12: Inventari d’aparcament). 

L’oferta de motos, càrrega - descàrrega i PMR es distribueix dintre del municipi de Castellar de la 
següent manera: 

  
Fig. 3.35. Oferta d’estacionament de motocicletes, càrrega – descàrrega i PMR. (Font: Elaboració 

pròpia). 

Gran part de l’oferta d’aquestes tipologies d’estacionament es troba al centre del municipi. 

Les tipologies d’estacionament més importants es descriuen en els següents apartats. 

3.5.1. Aparcaments fora de la via pública 

Són reserves de places de titularitat pública repartides per tot el municipi de Castellar del Vallès.  

S’han comptabilitzat un total de 21 aparcaments fora via pública els quals ofereixen 776 places 
d’estacionament. D’aquests 21, 5 ofereixen places per a PMR(grafiats amb un cercle negre a la 
fig. 3.33), amb un total de 12 places per aquesta tipologia. 

El nou pàrquing de camions, que compta amb 125 places i s’ubica a la zona de Polígons 
industrials (grafiat amb un cercle taronja a la fig.3.33), té la peculiaritat d’estar ubicat en un espai 
públic i gestionat, en aquest cas per CIMALSA, l’empresa pública de la Generalitat dedicada a la 
gestió de centrals i infraestructures logístiques. 

El solar grafiat en color groc, ofereix10 places per a motocicletes i és l’únic on s’ha trobat aquesta 
tipologia d’estacionament. 

 

136 Places moto 

56 places 
càrrega – descàrrega 37 places per a PMR 
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Sant Feliu del Racó – Airesol D 
El Balcó de Sant Llorenç 

Centre urbà – Poligons 
industrials Can Font – Ca n’Avellaneda 

 

Fig. 3.36. Oferta d’estacionament dels solars públics. (Font: Elaboració pròpia). 

3.5.2. Zona blava 

El municipi de Castellar del Vallès compta amb un total de 286 places d’estacionament en zona 
blava ubicats als carrers: Av. Sant Esteve, Sant Pere Ullastre, Mestre Ros, Josep Anselm Clavé, 
Hospital, Passeig Tolrà, General Boadella, Major, Torras, Centre, Passeig, Montcada, Sala 
Boadella i Fàbregues. 

Zona blava 

 
 

Fig. 3.37. Oferta en zona blava del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

Les tipologies d’estacionament presents en la zona blava són: 

· Bateria: 15 places ubicades al Carrer Passeig. 

· Cordó: 271 places restants. 

Aquesta oferta de zona blava es gestionada per l’empresa VINCI PARK, la qual disposa d’un total 
de 14 parquímetres distribuïts per tota la zona. 

Nord: CascAntic 

Nord-est: Fruiters - 
Virreina 

Centre est 

Centre oest 

Centre sud-est 
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Pel que fa al sistema tarifari, els estacionaments que no superin els 30 minuts són gratuïts. Si 
excedeixen dels 30 minuts, les tarifes són les següents: 45 cèntims d’euro (34 minuts), 80 cèntims 
d’euro (1 hora) i fins a un màxim de 1,60 euros (2 hores). L’anul·lació de la denuncia té un cost de 
3 euros. 

L’horari d’aplicació de la zona blava és el següent: 

 
  Dilluns - Divendres Dissabtes Diumenges i festius 

Zona Blava 
Tot l'any 09:30 a 13:00 i de 

17:00 a 20:00 
10:00 a 14:00 Gratuït 

Agost Gratuït Gratuït Gratuït 

Taula 3.8.Horari de funcionament de la zona blava. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

3.5.3. Aparcament soterrat de la Plaça Major 

Aquest aparcament de pagament, situat sota el mercat municipal, compta amb un total de 250 
places, dividides en dues plantes i gestionades pel l’empresa VINCI PARK. 

 
Fig. 3.38.Situació del pàrquing soterrat de la Plaça major. (Font: Elaboració pròpia) 

Hi ha dues entrades situades a la carretera de Sentmenat (una entrada per sentit de circulació), i 
la sortida del pàrquing es fa per el Passeig Tolrà, tal i com es pot observar en la figura 3.39. 

Segons el sistema tarifari contractat, les 250 places d’estacionament es distribueixen de la 
següent manera: 

 
 Pupil·latge Lloguer Tipus de Lloguer  

Places d'estacionament 238 12 
3 abonaments matinals 
4 abonats especials de l'Ajuntament 

5 abonaments normals 

Taula 3.9. Tipologia de places en l’aparcament soterrat . (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

SortidaPasse
igTolrà 

Entrada 
Crta. Sentmenat 

 
250 places 
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Les places de pupil·latge (238), poden ser usades de dilluns a dissabte de 08:00 a 22:00 i els 
diumenges i festius de 10:30 a 18:30 (durant tot l’any). Tot i que aquests horaris van en funció del 
sistema tarifari escollit. 

 
 Horari Preu (euros)* Dies hàbils 

Abonament 24h 24 hores 66,30 Dilluns - Diumenge 
Abonament matinal 09:00 - 16:00 45,78 Dilluns - Dissabte 
Abonament comercial 09:00 - 21:00 50,86 Dilluns - Dissabte 
Abonament comercial per associats ACC 09:00 - 21:00 35,40 Dilluns - Dissabte 
Abonament mercat ambulant 08:00 - 16:00 10,03 Dissabte 
Peu/minut - 0,0232 Dilluns - Dissabte 
Vals comercials 1 hora (50 tiquets) - 44,75 Dilluns - Dissabte 

* El preus són amb l’IVA inclòs. 

Taula 3.10.Tarifes del pàrquing soterrat de la Plaça Major. (Font: Vinci Park) 

Des de l’interior del pàrquing hi ha un accés directe a l’àrea comercial adjacent i al Mercat 
municipal. Aquests dos centres disposen de vals comercials que ofereix als seus clients. 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb la voluntat de desenvolupar i fomentar l’activitat 
comercial, té signat un conveni amb l’associació de comerciants de Castellar (ACC) per tal de 
facilitar l’aparcament. En aquest conveni, s’inclou: 

· Abonaments mensuals (comercials) per l’estacionament al pàrquing soterrat de la plaça 
Major, amb un preu més reduït que l’ abonament comercial normal, tal i com s’indica en la 
taula 3.10 dels sistemes tarifaris. 

· La cessió 1.000 monedes equivalents a 1 hora d’estacionament en la zona blava, que es 
repartiran a tots els establiments adherits. Aquestes monedes són reconegudes pel 
parquímetre, amb un disseny especial on surt el logotip de l’ajuntament. 
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4. ANÀLISI DE LA DEMANDA 

4.1. Mobilitat global 

Des del 1975 l’anàlisi de la mobilitat a Catalunya s’ha realitzat mitjançant l’explotació de les dades 
relatives a l’Enquesta de Mobilitat Obligada, la qual pren com a mostra tota la població de cada 
municipi. Tot i així, aquesta enquesta es limita a caracteritzar el primer desplaçament per motiu 
d’estudi o treball. 

Segons la EMO 2001 (últimes dades disponibles) de Castellar del Vallès,  la mobilitat obligada 
total generada i atreta pel municipi, era de 15.569 desplaçaments diaris, dels quals, un 39% es 
produïen dins el mateix municipi i l’altre 61% eren de connexió, és a dir, de Castellar del Vallès 
cap a altres municipis (39%) i al inrevés (22%). 

D’aquests desplaçaments, el 78% es realitzaven en vehicle privat com a únic mode de transport. 
Tot i així, analitzant únicament la mobilitat interna, aquest percentatge es reduïa a favor de la 
mobilitat a peu, sent del 61% i el 28% respectivament. 

D’aquesta mateixa enquesta es conclou que els municipis amb major relació de mobilitat laboral i 
educativa  amb Castellar del Vallès eren Sabadell, Barcelona i Terrassa. 

L’any 1996, apareix l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ), la última actualització de la qual és 
de l’any 2006. Aquest enquesta està realitzada pel conjunt de Catalunya per l’ATM (Autoritat del 
Transport Metropolità) que per una mostra de més de 100.000 individus recull tots els 
desplaçaments realitzats en un dia i que, per tant, permet caracteritzar la mobilitat de forma global. 

Per la realització de l’enquesta, s’ha utilitzat una mostra de 106.091 individus residents a 
Catalunya de 4 i més anys (segons padró continu d’habitants a 1 de gener de 2006). El Mètode 
d’enquestatge ha estat via telefònica mitjançant metodologia CATI en dues onades d’enquestatge 
compreses entre el 28 març-2 juny i 27 setembre – 1 desembre de 2006. 

Per tal de caracteritzar la mobilitat vinculada a Castellar del Vallès, s’han explotat les dades de la 
EMQ 2006 del Vallès Occidental, diferenciant tres grans grups: 

· Mobilitat vinculada als residents de Castellar del Vallès. 

· Mobilitat vinculada als no residents de Castellar del Vallès però amb relacions de mobilitat 
amb el municipi. 

· Mobilitat total, la qual inclou la vinculada als residents  i als no residents. 

Per últim, degut a que les dades explotades fan referència a la mobilitat de l’any 2006, s’ha 
realitzat una prognosi dels resultats pera l’any 2010, seguint la mateixa metodologia d’anàlisis ( 
residents, no residents i total). 

Les dades de la mobilitat vinculada als residents de Castellar del Vallès s’ha complementat amb 
els resultats de l’enquesta realitzada als ciutadans de Castellar (juliol 2010) on s’ha preguntat 
quina és la seva opinió sobre alguns aspectes relacionats amb la mobilitat com és la descripció de 
les pautes del desplaçament quotidians;  i quina valoració fan dels principals mitjans de transport i 
quines haurien de ser les prioritats del Pla de Mobilitat a Castellar. 
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Dades de mobilitat vinculades als residents de Castellar del Vallès 

L’univers està constituït pels residents a Castellar del Vallès de 4 i més anys (20.069), mentres 
que la mostra que es va analitzar va ser de 854 residents, que representa el 4,2% de l’univers. 

El volum de desplaçaments realitzats pels residents de Castellar del Vallès en un dia laborable és 
de 70.042, dels quals, 66.269 tenen origen i/o destinació al municipi de Castellar del Vallès (els 
3.773 restant es realitzen entre municipis diferents al de Castellar del Vallès). 

Aquestes dades donen com a resultat 70.042 desplaçaments (3,5 desplaçaments/habitant/dia 
laborable); i de 48.768, és a dir, 2,4 desplaçaments/habitant/dia festiu.  

Castellar del Vallès es troba dins la mitjana de la RMB ja que el promig de desplaçaments per 
persona a la RMB en dia feiner és de 3,41. I en dissabte i festiu disminueix la mobilitat situant-se 
en 2,39 desplaçaments per persona. 

Desplaçaments vinculats a 
residents

Coeficient de mobilitat

Laborable 70.042 3,5
Festiu 48.768 2,4  

Taula 4.1. Desplaçaments/dia per residents segons dia laborable o festiu. (Font: EMQ 2006) 

Afegir que els resultats de les enquestes realitzades als veïns de Castellar indiquen queel grup de 
major edat (65+) és el col·lectiu que realitza un major número de desplaçaments dins del municipi 
en dia feiner. En canvi, els homes i els joves són els grups que realitzen més desplaçaments fora 
de Castellar. 

Origen/Destinació dels desplaçaments vinculats als residents 

En dia laborable, el 58,16% dels desplaçaments dels residents són interns, és a dir que tenen 
origen i destinació al municipi. Aquest percentatge disminueix en dia festiu, on el 49,7% dels 
desplaçaments dels residents tenen com a origen, o destinació un municipi diferent a Castellar del 
Vallès. 

Castellar Altres Total
Castellar 40.734              12.518         53.252              
Altres 12.717              4.073           16.790              
Total 53.450              16.591         70.042              O

rig
en

Destinació
Dia laborable

Castellar Altres Total
Castellar 24.548              11.783         36.331              
Altres 10.801              1.637           12.438              
Total 35.349              13.419         48.768              

Dia festiu
Destinació

O
rig

en

 
Taula 4.2. Desplaçaments de residents en dia laborable (esquerra) i en festiu (dreta). (Font: EMQ 2006) 

Segons les dades de les enquestes realitzades, els principals punts atractors dels desplaçaments 
interns són L’Eixample Antic i el Nucli Antic del municipi. I els principals destins fora de Castellar 
són Sabadell, Barcelona i Terrassa. 

Un indicador clau de la mobilitat és la taxa d’autocontenció de la població resident calculada com 
els desplaçaments interns en l’àmbit de residència dividits pel total de desplaçaments residents, 
expressat en percentatge. 

Així doncs, a l’àrea d’estudi, s’obté una autocontenció més elevada en dia laborable (AL) que no 
pas en dia festiu (AF). 

 
Taula 4.3. Índex d’autocontenció en dia laborable (esquerra) i en festiu (dreta). (Font: EMQ 2006) 
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Al conjunt de la RMB l’autocontenció mitjana municipal és del 69,9% en dia feiner i de 62,4% en 
dissabte i festiu.  La comarca del Vallès Occidental presenta uns valors del 67,1% en dia feiner i 
del 59,2% en dissabte i festiu. En comparació, Castellar del Vallès presenta un índex 
d’autocontenció municipal més baix que el la mitjana comarcal i de la RMB. 
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Figura 4.4. Índex d’autocontenció a nivell municipal, comarcal i de la RMB en dia laborable (esquerra) i en festiu (dreta). 

(Font: EMQ 2006) 

Distribució horària dels desplaçaments vinculats als residents 

Pel que fa a la distribució horària, la mobilitat dels residents en dia feiner presenta tres períodes 
punta o moments de màxima concentració dels desplaçaments, relacionats bàsicament, amb les 
hores d’entrada i de sortida del lloc de treball o d’estudi. 

L’hora punta màxima es concentra entre les 17 i les18 hores, amb 6.756 desplaçaments (10% del 
total). La segona hora punta es dona entre les 8 i les 9 hores, amb més de 6.060 desplaçaments 
(9% del total). Per últim, la tercera punta de desplaçaments es dona entre els 13 i les 14 hores, 
produint-se 5.663 desplaçaments (8% del total). 

Segons els resultats de l’enquestatge dut a terme a Castellar, aquestes hores puntes tenen una 
important relació amb la mobilitat ocupacional en dia feiner ja que coincideix amb l’horari d’entrada 
i de sortida de la feina o estudis. La mobilitat personal és menys concentrada temporalment i es 
dóna principalment a les hores centrals del matí i de la tarda, on es concentren activitats com per 
exemple les compres quotidianes. 
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Figura4.5. Perfil horari dels desplaçaments dels residents. (Font: EMQ 2006) 

Pel que fa a la distribució horària en el conjunt de la comarca del  Vallès Occidental, s’observa que 
la mobilitat en dia feiner presenta dos períodes punta o moments de màxima concentració dels 
desplaçaments, relacionats també com a Castellar, amb les hores d’entrada i de sortida del lloc de 



70  DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

treball o d’estudi. Les hores punta es concentren entre les 8 i les 9 hores, quan es 
realitzenmésde255.000 desplaçaments (un 9,2% del total) i la franja horària entre les 17 i les 20 
hores, moment en que es realitzen més de 200.000 desplaçaments cada hora.  

Distribució dels desplaçaments dels residents segons mode 

En relació al mode de transport, el 61% dels desplaçaments dels residents en dia laborable es 
realitzen en transport privat, tot i que el 58,9% dels desplaçaments tinguin un temps de 
desplaçaments inferior a 15 minuts. D’altre banda, un 33% dels desplaçaments es realitzen a peu 
o en bicicleta. Només el 6% restant utilitza el transport públic com a mode de transport. 

Laborable Festiu
A peu + bici 23.149              19.638         
Transport públic 3.875                 327              
Transport privat 43.019              28.803         

Total 70.042              48.768          
Taula 4.6. Repartiment modal associat dels total de desplaçaments dels residents. (Font: EMQ 2006) 

33%

6%

61%

A peu + bici

Transport públic

Transport privat

40%
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59%

A peu + bici

Transport públic

Transport privat

 
Figura4.7. Repartiment modal percentual del total de desplaçaments dels residents en dia laborable (esquerra) i en dia 

festiu (dreta). (Font: EMQ 2006) 

De les enquestes realitzades al ciutadans destacar que anar a peu és l’opció majoritàriament 
escollida pels veïns del municipi per els desplaçaments interns els veïns de Castellar que viuen al 
nucli o eixample antic comparativament amb la resta d’habitants, són els que en major freqüència 
van a peu als seus desplaçaments.  

En segona instancia, es situa el cotxe com el mitjà de transport més utilitzat. El grup de 25 a 49 
anys es el que utilitza el cotxe amb major freqüència. Pel que fa als altres mitjans de transport 
privat: moto i bicicleta, tenen una menor repercussió a Castellar i són els homes i els joves 18 a 34 
anys els principals usuaris de la bicicleta com a mitjà de transport. Per últim, dir que una gran part 
de la població no utilitzen mai l’autobús com a mitjà de transport; i són el grup de les dones, dels 
joves de 18 a 24 anys i les persones + 65 anys qui en major mesura afirmen utilitzar més el 
transport públic pels desplaçaments dels dies feiners. 

A nivell comarcal (Vallès Occidental), el 46,6% i 53,6 %  dels desplaçaments dels residents, en dia 
laborable i festiu respectivament, es realitzen en transport privat, un 42,4 % i 38,7% dels 
desplaçaments es realitzen a peu o en bicicleta. I el 11, 2% i 5,7% restant utilitza el transport 
públic com a mode de transport. Per tant, en comparació a la comarca, Castellar del Vallès 
presenta major percentatge en vehicle privat. 

Aquesta diferencia és més notable en comparació a la RMB, sent d’un 35,8% els desplaçaments 
que realitzen en transport privat. A més cal destacar el baix percentatge dels desplaçaments en 
transport públic a Castellar del Vallès. 
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Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB

Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB

Vehicle privat 61% 46% 36% 59% 56% 45%
Modes no motoritzat 33% 42% 46% 40% 39% 44%
Transport públic 6% 11% 19% 1% 6% 11%

Laborable Festiu

 
Taula 4.8. Comparació a nivell comarcal i de la RMB de la distribució percentual dels desplaçaments dels residents per 

motiu en dia laborable i en dia festiu. (Font: EMQ 2006) 

 

Distribució dels desplaçaments dels residents segons motiu 

Els motius generadors dels desplaçaments dels residents es poden classificar, segons si es tracta 
de mobilitat ocupacional, per motiu d’estudi o treball, de mobilitat personal, o del retorn a la llar. 
Segons aquestes agrupacions, la mobilitat de Castellar del Vallès té un caràcter pendular donat 
que prop del 50% dels desplaçaments tenen com a motiu el reton a la llar. En dia laborable, un 
28% es deu a mobilitat personal, i un 30% a mobilitat ocupacional (18% laboral i 12% estudis). En 
dia festiu, la mobilitat personal augmenta fins al 48%, en detriment de la mobilitat ocupacional, que 
assoleix valors del 4% en el cas de ser laboral i del 3% en estudis. 

Cal destacar que pràcticament el 70% dels entrevistats per les enquestes realitzades per aquest 
estudi descriuen com a mínim un desplaçament diari per motius de feina o estudi. També 
destaquen els desplaçaments per a les compres quotidianes (aliments de primera necessitat: pa, 
fruita,..)i les activitats d’oci. 

 

Desplaçaments % Desplaçaments %
Tornada a casa 29.706 42 23.239 48
Mobilitat ocupacional feina 12.419 18 1.964 4
Mobilitat ocupacional estudi 8.147 12 1.309 3
Mobilitatpersonal 19.771 28 22.257 46

Total 70.042 100 48.768 100

Motiu
Laborable Festiu

 
Taula 4.9. Distribució percentual des desplaçaments dels residents per motiu en dia laborable (esquerra) i en dia festiu 

(dreta) (taula agregada). (Font: EMQ 2006) 

Tal com s’observa a la taula següent, Castellar del Vallès segueix pràcticament la mateixa 
distribució percentual comarcal i de la RMB pel que fa als motius generadors de mobilitat dels 
residents. Destacar que la mobilitat per motiu ocupacional és una mica més superior en 
comparació a les altres dues. 

Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB Castellar 

del Vallès
Vallès 

Occdiental RMB

Tornada a casa 42% 45% 45% 48% 46% 47%
Mobilitat ocupacional 30% 26% 25% 7% 4% 4%
Mobilitat personal 28% 29% 30% 46% 50% 49%

Laborable Festiu

 
Taula 4.10. Comparació a nivell comarcal i de la RMB de la distribució percentual dels motius generadors de mobilitat dia 

laborable i en dia festiu. (Font: EMQ 2006) 
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Dades de mobilitat vinculades als no residents de Castellar del Vallès 

Amb l’objectiu de completar les dades referents a la mobilitat dels residents, s’ha avaluat també la 
mobilitat dels no residents a Castellar del Vallès, però que com a conseqüència de la seva activitat 
es desplacen al municipi. L’anàlisi s’ha analitzat sobre una mostra de l’EMQ 2006 amb 174 
enquestes realitzades. 

Origen/Destinació dels desplaçaments vinculats als no residents 

Només un 8,05% dels desplaçaments vinculats a no residents es produeix a nivell intern del 
municipi. Contràriament, els desplaçaments atrets i generats representen més el 45% cada un, 
mostrant una elevada simetria. 

Nº desplaçaments % Nº desplaçaments %
Intern 1.350 9 0 0
Generat 6.364 45 4.968 50
Atret 6.557 46 4.968 50
Total 14.271 9.936

Laborable Festiu

 
Taula 4.11. Desplaçaments dels no residents en un dia laborable i festiu. (Font: EMQ 2006) 

Distribució dels desplaçaments dels no residents segons mode 

L’ús del vehicle privat és predominant tan pel que fa als desplaçaments interns com els de 
connexió (atrets o generats), si bé a nivell intern el seu pes relatiu és inferior com a conseqüència 
de l’augment dels modes no motoritzats (a peu i en bicicleta). 

Nº desplaçaments %
A peu + bici 466 34,53
Transport públic 62 4,58
Transport privat 822 60,89
Subtotal 1.350 100
A peu + bici 204 3,20
Transport públic 401 6,30
Transport privat 5.759 90,50
Subtotal 6.364 100
A peu + bici 216 3,30
Transport públic 354 5,40
Transport privat 5.986 91,30
Subtotal 6.557 100

14.271TOTAL

Mode transportTipus

Generats

Atrets

Intern

Laborable

 
Taula 4.12. Repartiment modal dels desplaçament dels no residents en dia laborable. (Font: EMQ 2006) 

Distribució dels desplaçaments dels no residents segons motiu 

A nivell intern, el principal motiu dels desplaçaments dels no residents és  la “Tornada a casa des 
de motiu ocupacional”, amb prop del 48%. 

Pel que fa als desplaçaments de connexió dels no residents, els principals motius de 
desplaçaments es deuen a la “Mobilitat ocupacional” i a la “Mobilitat personal”. 
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Nº desplaçaments %
Tornada a casa des de 
motiu ocupacional 640 47,40
Tornada a casa des de 
motiu personal 270 20,00

Mobilitat ocupacional 283 21,00
Mobilitat personal 157 11,60
Subtotal 1.350 100
Tornada a casa des de 
motiu ocupacional 0 0
Tornada a casa des de 
motiu personal 0 0

Mobilitat ocupacional 4.448 69,90

Mobilitat personal 1.916 30,10

Subtotal 6.364 100
Tornada a casa des de 
motiu ocupacional 1.305 19,90
Tornada a casa des de 
motiu personal 1.718 26,20

Mobilitat ocupacional 1.547 23,60
Mobilitat personal 1.987 30,30
Subtotal 6.557 100

14.271

Motiu desplaçament
Desplaçaments

Intern

Generat

Atret

TOTAL

Tipus

 
Taula 4.13. Repartiment segons motiu del desplaçament dels no residents en un dia laborable. (Font: EMQ 2006) 

Dades de mobilitat totals (residents + no residents) 

Per contrastar i caracteritzar la mobilitat a Castellar del Vallès en un dia laborable tipus, s’ha 
analitzat de forma conjunta els desplaçaments vinculats a residents i no residents. En aquest 
sentit, s’ha treballat amb una mostra de 1.028 enquestes de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
2006, de les quals el 83,07% són referents a  residents i el 16,93% referents a no residents. 

Tipus
Residents 854 83,07%
No residents 174 16,93%

TOTAL 1.028 100%

Mostra total

 
Taula 4.14. Mostra total analitzada (enquestes vinculades a residents i no residents). (Font: EMQ 2006) 

Dades globals de mobilitat (residents + no residents) 

En total, considerant la mobilitat dels residents i dels no residents de forma global, es produeixen 
en un dia feiner un total de 84.313 desplaçaments, dels quals el 83% està vinculat als residents i el 
17% als no residents. 
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Residents
83%

No residents
17%

 
Figura4.15. Total de desplaçaments vinculats a residents i no residents. (Font: EMQ 2006) 

Origen/Destinació dels desplaçaments totals 

Les principals relacions de mobilitat amb l’exterior del municipi de Castellar del Vallès es 
produeixen amb els municipis de Sabadell, Barcelona i Terrassa, que representen 
aproximadament el 61% del total de desplaçaments tant pel que fa a orígens com a destinacions. 

Origen Destinació Desplaçaments % Desplaçaments
Castellar del Vallès Sabadell 8.156 42,98
Castellar del Vallès Barcelona 1.725 9,09
Castellar del Vallès Terrassa 1.725 9,09
Castellar del Vallès Sant Llorenç Savall 706 3,72
Castellar del Vallès Sentmenat 706 3,72
Castellar del Vallès Polinyà 549 2,89
Castellar del Vallès Barberà del Vallès 549 2,89
Castellar del Vallès Matadepera 392 2,07
Castellar del Vallès Sant Cugat del Vallès 392 2,07
Castellar del Vallès Cerdanyola del Vallès 392 2,07
Castellar del Vallès Sant Quirze del Vallès 314 1,65
Castellar del Vallès Caldes de Montbui 235 1,24
Castellar del Vallès Santa Perpètua de Mogoda 235 1,24
Castellar del Vallès Roda de Barà 235 1,24
Castellar del Vallès Lliçà de Vall 157 ,83
Castellar del Vallès Mollet del Vallès 157 ,83
Castellar del Vallès Rubí 157 ,83
Castellar del Vallès Viladecavalls 157 ,83
Castellar del Vallès Badalona 78 ,41
Castellar del Vallès Berga 78 ,41
Castellar del Vallès Castellbell i el Vilar 78 ,41
Castellar del Vallès Garriga (La) 78 ,41
Castellar del Vallès Granollers 78 ,41
Castellar del Vallès Guardiola de Berguedà 78 ,41  

Taula 4.16. Destinació dels desplaçaments totals amb origen a Castellar del Vallès (relacions fins al 92%). (Font: EMQ 
2006) 
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Origen Destinació Desplaçaments % Desplaçaments
Sabadell Castellar del Vallès 8.119 41,91
Barcelona Castellar del Vallès 1.849 9,54
Terrassa Castellar del Vallès 1.608 8,30
Sant Llorenç Savall Castellar del Vallès 804 4,15
Barberà del Vallès Castellar del Vallès 804 4,15
Sentmenat Castellar del Vallès 643 3,32
Sant Cugat del Vallès Castellar del Vallès 482 2,49
Cerdanyola del Vallès Castellar del Vallès 482 2,49
Polinyà Castellar del Vallès 402 2,07
Caldes de Montbui Castellar del Vallès 322 1,66
Matadepera Castellar del Vallès 322 1,66
Sant Quirze del Vallès Castellar del Vallès 322 1,66
Santa Perpètua de Mogoda Castellar del Vallès 322 1,66
Rubí Castellar del Vallès 241 1,24
Roda de Barà Castellar del Vallès 241 1,24
Badalona Castellar del Vallès 161 ,83
Berga Castellar del Vallès 161 ,83
Granollers Castellar del Vallès 161 ,83
Lliçà de Vall Castellar del Vallès 161 ,83
Sant Feliu de Llobregat Castellar del Vallès 161 ,83  

Taula 4.17. Origen dels desplaçaments totals amb destinació a Castellar del Vallès (relacions fins al 92%). (Font: EMQ 
2006) 

A nivell comarcal, en els desplaçaments interns (intracomarcals) s’observa que els fluxos més 
importants també tenen lloc a Sabadell en l’origen o la destinació. I els principals fluxos de 
connexió del Vallès Occidental es donen amb el Barcelonès, Vallès Oriental i el Baix Llobregat. 

Distribució dels desplaçaments totals segons mode 

Existeix un comportament molt diferenciat entre els desplaçaments que es produeixen a nivell 
intern, on hi ha un predomini dels desplaçaments a peu (55%), i els desplaçaments amb l’exterior 
(generats i atrets), on el pes del vehicle privat predomina sobre els altres modes de transport 
(88,8%). 

Nº desplaçaments %
A peu + bici 23.092 55,10
Transport públic 168 0,40
Transport privat 18.650 44,50
Subtotal 41.909 100
A peu + bici 247 1,30
Transport públic 1.879 9,90
Transport privat 16.852 88,80
Subtotal 18.978 100
A peu + bici 407 2,10
Transport públic 1.763 9,10
Transport privat 17.203 88,80
Subtotal 19.373 100

80.260

Intern

Generats

Atrets

TOTAL *

* No incoprpora els 4.053 desplaçaments dels residents que es realitzen entre 
municipis diferents a Castellar del Vallès

Tipus Mode transport
Desplaçaments

 
Taula 4.18. Repartiment modal del total de desplaçaments (residents + no residents) segons siguin interns o amb 

l’exterior. (Font: EMQ 2006) 
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En resum, agrupant tota la mobilitat que es produeix en un dia feiner a Castellar del Vallès, es pot 
concloure que els modes més utilitzats són el vehicle privat (66%) i els modes no motoritzats (a 
peu i bicicleta) (29%). El transport públic és el mode amb una utilització més baixa per la 
realització dels desplaçaments realitzats al municipi (5%). 

A peu + bici
29%

Transport 
públic

5%

Transport privat
66%

 
Taula 4.19. Resum del repartiment modal del total de desplaçaments (residents + no residents). (Font: EMQ 2006) 

Si comparem aquestes dades amb les de la comarca del Vallès Occidental s’observa que 
Castellar del Vallès presenta un percentatge més elevat en l’ús vehicles privat en detriment dels 
modes no motoritzats i sobretot del transport públic. 

Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental

Vehicle privat 66% 49%
Modes no motoritzat 29% 38%
Transport públic 5% 13%

Feiner 

 
Taula 4.20. Comparació del repartiment modal del total de desplaçaments (residents + no residents) entre Castellar del 

Vallès i el Vallès Occidental. (Font: EMQ 2006) 

Distribució dels desplaçaments totals segons motiu 

Si bé el nombre de desplaçaments totals segons motiu són força similars pel que fa a la mobilitat 
interna, amb un màxim per motius personals (34,10%), i un mínim per motiu de tornada a casa 
ocupacional (15,80%), cal destacar que la mobilitat generada es deu principalment per la mobilitat 
ocupacional i personal (72,7% en total). En el cas dels desplaçaments atrets, aquests mostren una 
major simetria, destacant la mobilitat de tornada a casa des de motiu ocupacional (33,63%).  
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Nº desplaçaments %
Tornada a casa des de motiu ocupacional 6.622 15,80
Tornada a casa des de motiu personal 11.944 28,50
Mobilitat ocupacional 9.052 21,60
Mobilitat personal 14.291 34,10
Subtotal 41.909 100
Tornada a casa des de motiu ocupacional 3.606 19,00
Tornada a casa des de motiu personal 1.575 8,30
Mobilitat ocupacional 7.914 41,70
Mobilitat personal 5.883 31,00
Subtotal 18.978 100
Tornada a casa des de motiu ocupacional 6.509 33,60
Tornada a casa des de motiu personal 5.541 28,60
Mobilitat ocupacional 4.495 23,20
Mobilitat personal 2.828 14,60
Subtotal 19.373 100

80.260

Intern

Generat

Atret

TOTAL *

* No incoprpora els 4.053 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 
Castellar del Vallès

Tipus Motiu desplaçament
Desplaçaments

 
Taula 4.21. Repartiment del total de desplaçaments (residents + no residents). (Font: EMQ 2006) 

Segons els resultats de la EMQ 2006 de la comarca del Vallès Occidental, en dia feiner, els 
desplaçaments de connexió (generats i atrets) estan motivats principalment per motius 
ocupacionals i la corresponent tornada a casa, mentre que en els desplaçaments interns la 
mobilitat personal és majoritària. Com podem observar a la taula anterior a Castellar del Vallès es 
dóna la mateixa situació. 

4.1.1. Dades de mobilitat actuals 

Amb l’objectiu d’actualitzar les dades de mobilitat obtingudes a partir de l’anàlisi dels resultats de 
l’EMQ 2006, s’han pres com a referència les dades de mobilitat totals de l’EMQ 2006 (residents + 
no residents), la població actual del municipi (any 2010) i les dades tendencials extretes de la 
“Memòria Ambiental” del pdM. 

D’acord amb les estimacions del pdM, la mobilitat amb modes de transport no motoritzats (viatges 
a peu i en bicicleta) ha d’augmentar a un ritme del 0,39% anual. Pel que fa als transports 
motoritzats, els viatges en transport públic haurien d’augmentar a un ritme del 1,43% anual, 
mentre que el transport privat es va estimar que fos a un ritme del 1,44% anual. 

Aquest anàlisi s’ha dut a terme tant pel que fa als residents com als no residents i a la suma dels 
dos. 

Dades de mobilitat vinculades als residents. Any 2010 

La mobilitat vinculada als residents representa el 83,07% del total i suposa un total de 74.720 
desplaçaments en un dia feiner promig segons dades actualitzades a partir de la EMQ 2006 per a 
l’any 2010. El comportament des del punt de vista de mobilitat dels residents es caracteritza per: 

· El 61,23% dels desplaçaments són de caràcter intern, amb un % pròxima al 19,5% pel que 
fa a desplaçaments generats i atrets. 
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· El mode predominant als desplaçaments interns és a peu i/o bicicleta, amb el 55,3%. 
Contràriament, pel que fa a les relacions amb l’exterior, el vehicle privat és predominant, 
amb més del 87%. 

Seguint aquestes hipòtesis, la mobilitat actual de Castellar del Vallès està formada pel següent 
repartiment modal: 

Nº desplaçaments %
A peu + bici 25.300 55,30
Transport públic 187 0,41
Transport privat 20.263 44,29
Subtotal 45.751 100
A peu + bici 166 1,15
Transport públic 1.610 11,20
Transport privat 12.598 87,65
Subtotal 14.374 100
A peu + bici 351 2,40
Transport públic 1.533 10,51
Transport privat 12.711 87,09
Subtotal 14.595 100

74.720

Tipus Mode transport
Laborable

Intern

Generats

Atrets

TOTAL  
Taula 4.22. Repartiment modal dels dies feiners expandit a l’any 2010 per a residents. (Font: Elaboració pròpia) 

Dades de mobilitat vinculades als no residents. Any 2010 

La mobilitat vinculada als no residents representa el 16,93% del total i suposa un total de 16.354 
desplaçaments segons dades actualitzades a partir de la EMQ 2006 per a l’any 2010. El 
comportament des del punt de vista de mobilitat dels no residents es caracteritza per: 

· Tan sols el 9,4% dels desplaçaments de no residents es produeix a l’interior de Castellar 
del Vallès, xifra que representa 1.530 desplaçaments en un dia feiner tipus. Contràriament, 
els desplaçaments amb l’exterior són molt més elevats, amb més del 44% pel que fa a 
desplaçaments generats i atrets. 

· El mode predominant, tant pel que fa a la mobilitat interna com a la relacionada amb 
l’exterior és el vehicle privat. Aquest és especialment significatiu en els desplaçaments de 
connexió amb l’exterior, amb valors que superen el 90% del repartiment modal. 
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Nº desplaçaments %
A peu + bici 514 33,62
Transport públic 71 4,64
Transport privat 944 61,74
Subtotal 1.530 100
A peu + bici 225 3,08
Transport públic 460 6,31
Transport privat 6.617 90,62
Subtotal 7.302 100
A peu + bici 239 3,17
Transport públic 407 5,41
Transport privat 6.878 91,42
Subtotal 7.523 100

16.354TOTAL

Intern

Generats

Atrets

Tipus Mode transport
Laborable

 
Taula 4.23. Repartiment modal dels dies feiners expandit a l’any 2010 per a no residents. (Font: Elaboració pròpia a partir 

de les dades de ‘EMQ 2006) 

Dades de mobilitat totals. Any 2010 

Les dades de mobilitat total mostren que actualment el nombre de desplaçaments totals vinculats 
amb Castellar del Vallès és de l’ordre de 91.123 (sense comptabilitzar els desplaçaments produïts 
per els residents al municipi però que no tenen origen i/o destí a Castellar del Vallès).  

El comportament des del punt de vista de mobilitat total es caracteritza per: 

· El 51,7% dels desplaçaments totals es produeixen a l’interior del municipi, xifra que 
representa 47.094 desplaçaments en un dia feiner tipus. Els desplaçaments amb l’exterior 
presenten xifres similars, sent del 23,9% en el cas dels viatges generats i del 24,4% en els 
viatges atrets. 

· El mode predominant, pels desplaçaments de connexió (atrets i generats) és el vehicle 
privat en un 88,8% dels casos. Tot i així, en el cas de la mobilitat interna, aquest 
percentatge baixa fins al 45,5%, en benefici de les modalitats no motoritzades (a peu i en 
bicicleta), representant un 54,10% dels desplaçaments. Pel que fa al transport públic, a 
nivell intern representa un 0,41% de la mobilitat dels desplaçaments, augmentant a fins al 
9,9% en els desplaçaments generats i a un 9,1% en els desplaçaments atrets. 
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Nº desplaçaments %
A peu + bici 25.476 54,10
Transport públic 193 0,41
Transport privat 21.426 45,50
Subtotal 47.094 100
A peu + bici 272 1,25
Transport públic 2.158 9,90
Transport privat 19.361 88,85
Subtotal 21.791 100
A peu + bici 449 2,02
Transport públic 2.025 9,10
Transport privat 19.764 88,88
Subtotal 22.238 100

91.123TOTAL*
* No incoprpora els desplaçaments dels residents que es realitzen entre 

municipis diferents a Castellar del Vallès

Intern

Generats

Atrets

Tipus Mode transport
Laborable

 
Taula 4.24. Repartiment modal total dels dies feiners expandit a l’any 2010. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

de ‘EMQ 2006) 

Pel que fa a les principals relacions de mobilitat amb l’exterior del municipi de Castellar del Vallès 
es produeixen amb els municipis de Sabadell, Barcelona i Terrassa, que representen 
aproximadament el 61% del total de desplaçaments tant pel que fa a orígens com a destinacions, 
equivalent a 11.840 desplaçaments en dia feiner. 

Origen Destinació Desplaçaments % Desplaçaments
Castellar del Vallès Sabadell 8.320 42,98
Castellar del Vallès Barcelona 1.760 9,09
Castellar del Vallès Terrassa 1.760 9,09
Castellar del Vallès Sant Llorenç Savall 720 3,72
Castellar del Vallès Sentmenat 720 3,72
Castellar del Vallès Polinyà 560 2,89
Castellar del Vallès Barberà del Vallès 560 2,89
Castellar del Vallès Matadepera 400 2,07
Castellar del Vallès Sant Cugat del Vallès 400 2,07
Castellar del Vallès Cerdanyola del Vallès 400 2,07
Castellar del Vallès Sant Quirze del Vallès 320 1,65
Castellar del Vallès Caldes de Montbui 240 1,24
Castellar del Vallès Santa Perpètua de Mogoda 240 1,24
Castellar del Vallès Roda de Barà 240 1,24
Castellar del Vallès Lliçà de Vall 160 ,83
Castellar del Vallès Mollet del Vallès 160 ,83
Castellar del Vallès Rubí 160 ,83
Castellar del Vallès Viladecavalls 160 ,83
Castellar del Vallès Badalona 80 ,41
Castellar del Vallès Berga 80 ,41
Castellar del Vallès Castellbell i el Vilar 80 ,41
Castellar del Vallès Garriga (La) 80 ,41
Castellar del Vallès Granollers 80 ,41
Castellar del Vallès Guardiola de Berguedà 80 ,41  

Taula 4.25. Destinació dels desplaçaments totals amb origen a Castellar del Vallès (relacions fins al 92%). (Font: EMQ 
2006) 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    81 

 

Origen Destinació Desplaçaments % Desplaçaments
Sabadell Castellar del Vallès 8.283 41,91
Barcelona Castellar del Vallès 1.886 9,54
Terrassa Castellar del Vallès 1.640 8,30
Sant Llorenç Savall Castellar del Vallès 820 4,15
Barberà del Vallès Castellar del Vallès 820 4,15
Sentmenat Castellar del Vallès 656 3,32
Sant Cugat del Vallès Castellar del Vallès 492 2,49
Cerdanyola del Vallès Castellar del Vallès 492 2,49
Polinyà Castellar del Vallès 410 2,07
Caldes de Montbui Castellar del Vallès 328 1,66
Matadepera Castellar del Vallès 328 1,66
Sant Quirze del Vallès Castellar del Vallès 328 1,66
Santa Perpètua de 
Mogoda

Castellar del Vallès 328 1,66
Rubí Castellar del Vallès 246 1,24
Roda de Barà Castellar del Vallès 246 1,24
Badalona Castellar del Vallès 164 ,83
Berga Castellar del Vallès 164 ,83
Granollers Castellar del Vallès 164 ,83
Lliçà de Vall Castellar del Vallès 164 ,83
Sant Feliu de Llobregat Castellar del Vallès 164 ,83  

Taula 4.26. Origen dels desplaçaments totals amb destinació a Castellar del Vallès, expandit a l’any 2010 (relacions fins 
al 92%). (Font: EMQ 2006) 

Percepció dels residents vers la mobilitat 

Pel que respecte al grau de satisfacció del les diferents opcions de transport utilitzades, la moto és 
la que rep la millor valoració per part dels seus usuaris. A continuació, anar caminant i en bicicleta 
serien les dos alternatives que millor valoració rebrien. Per últim es situa la valoració que obté 
l’autobús i el cotxe. 

Comparativament, són les dones les que es mostren més satisfetes a nivell general amb les 
diferents possibilitats de transport, especialment pel que fa al fet de desplaçar-se caminat. El fet de 
viure a les àrees més nuclears del municipi, també contribueix a tenir una millor opinió global 
sobre el mitjans de transport, que no els veïns que viuen en altres nuclis i urbanitzacions. 

Destacar que l’estalvi de temps, juntament amb la facilitat a l’hora de desplaçar-se a diferents llocs 
de forma consecutiva i amb les garanties de disponibilitat d’aparcament en destinació són els tres 
factors que clarament condicionen la preferència pel transport privat per damunt de les referències 
a la qualitat y quantitat d’oferta en transport públic. Pel que fa als motius per fer un major ús del 
transport públic els principals arguments que es defensen són tant la seguretat i baix risc de tenir 
un accident com el cost més reduït en comparació amb altres alternatives. 

Els residents de Castellar creuen que per millorar de l’oferta de transport públic perquè l’usés amb 
major assiduïtat, s’hauria d’augmentar les alternatives de transport que ofereix el municipi. 
argumentar la freqüència de pas de les línies ja existents potenciaria l’ús del transport públic, així 
com l’ampliació a una franja horària més completa. En menor importància, la millora en la 
comunicació fins als accessos/parades d’autobús. 

Davant la tessitura de tenir que escollir quina hauria de ser la prioritat del Pla de Mobilitat de 
Castellar del Vallès, el 27% dels entrevistats aposten per millorar l’accés amb cotxe a tot arreu. 
Tanmateix, al costat d’aquesta opinió es detecta un 21% dels entrevistats que defensen que 
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s’hauria d’apostar per millorar i facilitar la mobilitat a peu. Finalment, la idea d’apostar per afavorir 
la circulació amb bicicleta és la que aglutina un menor nombre de respostes. 

 
Fig. 4.27.Prioritat del Pla de Mobilitat de Castellar. (Font: Informe de l’enquesta ciutadana) 

 

4.2. Demanda a peu 

L’estudi dels principals itineraris s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi dels possibles accessos cap als 
principals pols d’atracció. També s’han tingut en compte les dades d’aforament de vianants cap a 
aquests indrets a partir de comptatges en hores determinades, corresponents a moments 
d’especial còmput com l’entrada i sortida de l’escola, desplaçaments per anar a treballar i horari 
comercial de botigues i mercat. 

La figura següent mostra els punts on s’han realitzat els aforaments de vianants. 

 
Fig. 4.1.Localització dels aforaments de vianants. (Font: Elaboració pròpia) 
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Assignant a cada eix la càrrega de vianants obtinguda en el treball de camp, s’obté la xarxa 
principal de vianants, podent destacar aquells vials que suporten una major càrrega de mobilitat a 
peu.(Veure plànol 14: Demanda de mobilitat a peu). 

 
Fig. 4.2.Xarxa d’intensitats de vianants en els punts d’aforament. (Font: Elaboració pròpia) 

Els carrers amb major càrrega de vianants són els que concentren major nombre d’establiments, 
podent destacar: 

· El carrer Sala Boadella: és el carrer peatonal, que registra les intensitats de trànsit més 
elevades. Aquest carrer presenta una elevada activitat comercial i un viari connector entre 
la zona comercial dels carrers adjacents i el mercat municipal. La majoria de vianants que 
circulen per aquest carrer tenen destí a la Plaça del Mercat. 

· La carretera de Sentmenat, entre el carrer Tolrà i el carrer Colom: intensitats elevades, 
d’uns 500 vianants hora. És un tram comercial, ja que dona accés a una gran superfície 
comercial i al Mercat municipal i també a dos centres educatius (CE Immaculada i Escola 
Bressol El Coral). Precisament l’itinerari amb major intensitat de trànsit és el que va 
d’aquest tram de carrer cap al mercat. 

· El tram del carrer Passeig fins al carrer Doctor Pujol: intensitats superiors a 300 vianants 
hora degut a la proximitat del CEIP Emili Carles Tolrà i a equipaments esportius. També 
s’ubica, a la Plaça Calissó i una de les parades d’autobús amb major afluència de viatgers.  

· El carrer Colom: viari peatonal que comunica diferents sectors comercials i d’equipaments 
del municipi com poden ser el carrer Major, el Sala Boadella i el Mercat i que presenta una 
intensitat elevada de vianants que hi conflueixen. 
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Cal destacar cruïlles amb intensitats de vianants importants però no tan elevades com el carrer 
Balmes amb Prat de la Riba, Suïssa-Àngel Guimarà amb Barcelona, o El mateix carrer Barcelona 
amb Av. Sant Esteve, Dr. Pujol i Lleida. Aquests carrers es caracteritzen per formar part del 
recorregut d’accés a diferents equipaments com són centres educatius, sanitaris, esportius i zones 
verdes. 

Segons les enquestes de mobilitat realitzades per el present Pla, De tots els mitjans de transport 
possibles a Castellar, anar a peu és l’opció majoritàriament escollida pels veïns del municipi, 
principalment els veïns de Castellar que viuen al nucli o eixample antic. 

El 21% dels entrevistats defensen que el Pla de Mobilitat hauria d’apostar per millorar i facilitar la 
mobilitat a peu. En aquest cas, serà el grup de major edat (65+ anys) el col·lectiu que en major 
mesura (61%) s’inclina per aquesta opció. 

Respecte a la valoració sobre les àrees de vianants, el 32% dels entrevistes opinen que aquesta 
hauria d’ampliar-se a determinats carrers de manera permanent. No obstant, pràcticament un 40% 
defensa que les àrees de vianants existents són suficients i que no s’hauria de fer res al respecte. 

Per últim, destacar que la presència i estat dels espais/vies per a la  mobilitat a peu és un dels 
elements que suscita uns nivells més alts d’insatisfacció. 

4.3. Demanda en bicicleta 

La demanda en bicicleta a Castellar del Vallès s’ha avaluat a partir dels aforaments realitzats 
durant el treball de camp en els mateixos punts on es van realitzar els aforaments de vianants, i a 
partir dels recorreguts realitzats per les associacions ciclistes del municipi. 

La bicicleta és un dels mitjans de transport més ràpids per a distàncies curtes, però la seva 
utilització a Castellar com a mitjà de transport diari no és molt elevada, principalment per la 
insuficiència d’itineraris ciclables i per l'excés de trànsit motoritzat. 

Els resultats de les enquestes confirmen que la bicicleta és el mitjà de transport menys utilitzat 
pels ciutadans de Castellar  i la idea d’apostar per afavorir la circulació amb bicicleta és la que 
aglutina un menor nombre de respostes. Tanmateix, el grau de satisfacció de la bicicleta és una 
de les alternatives millor valorades. 

Les enquestes també indiquen que els homes i els joves 18 a 34 anys són els principals usuaris 
de la bicicleta com a mitjà de transport. 

Durant el treball de camp realitzat s’ha observat que els punts d’aforaments amb major presència 
de ciclistes en una hora són els següents:  
 

 

Fig. 4.3. Punts d’aforaments amb major presència de ciclistes i principals direccions. (Font: Elaboració pròpia) 
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El principals punts de circulació de ciclistes al centre urbà es localitzen a la Ctra. de Sentmenat, al 
C. Prat de la Riba i a l’Av. Sant Esteve amb C. Barcelona. 

Puntualment, s’ha observat que hi ha ciclistes que van en sentit contrari en les vies prioritàries per 
a vehicles motoritzats i d’altres que comparteixen vorera quan l’ampla d’aquesta no permet la 
circulació de bicis juntament amb els vianants. 

Els resultats obtinguts donen una idea de les principals destinacions dels viatges en bicicleta i la 
necessitat d’incorporar més oferta per a cobrir aquestes. 

(Veure plànol 15: Demanda de mobilitat en bicicleta) 

Els clubs i entitats ciclistes presents a Castellar del Vallès són: 

·  Dama de Elaia 

Amb un total de 25 ciclistes de diferents ciutats, de les quals les més 
importants pel major nombre de representants són Castellar del Vallès i 
Terrassa.  

· Club de ciclistes de Castellar BikeTolrà 

Amb un total de 80 membres, a quest club va néixer a principis de l’any 
2009 amb la finalitat de unir als ciclistes de Castellar. Està reconeguda per 
part de l’Ajuntament i de la federació nacional i internacional. 

· Club de ciclistes Cyclesport Team 
Club ciclista destinat a la pràctica del ciclisme en carretera, inscrit a la 
Federació Catalana de Ciclisme i donat d'alta al Consell Català de 
l'Esport. Compta amb un total de 25 membres. 

Els principals itineraris realitzats pel club ciclista Castellar BikeTolrà, tot i tenir un caràcter lúdic i 
esportiu i portar-se a terme en caps de setmana i festius, conformen la principal demanda 
d’itineraris ciclables al municipi. Cal tenir en compte que la majoria dels recorreguts tenen origen i 
final dins el centre urbà de Castellar del Vallès. 
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Nom de la ruta  Recorregut Nom de la ruta  Recorregut 
Caldes de Montbuï 40km Monistrol de Calders 58 Km 
Castellar - Montserrat - Mont-Rodon 22Km 
Castell de Guanta 29km Open Natura Castellar 09 41km 
Ermita de Sant Sadurní 46km Pic del Vent 30Km 
Gallifa i Trialera Castellar 34Km Platja 63km 
Gallifa patejada i trialeres 42km Puig de La Creu 12km 
Granera 40km Sant Feliu de Codines 36km 

Guanta 16Km Sant Sebastià de Mont 
Major 30Km 

Guitard de La Montanya 40km Sant Sebastià de Mont 
Major 

30Km 

Les Pedres 34km Sant Sebastià de Mont 
Major 33Km 

Monistrol per Vall d'Horta - St Llorenç Arenes 30Km 
Monistrol de Calders 51Km St Llorenç Coll Roig - 

Fig. 4.4. Rutes ciclables amb origen a Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

4.4. Demanda en transport públic 

Durant l’any 2009, un total de 885.957 viatgers van utilitzar les 6 línies d’autobús de les que 
disposa el municipi de Castellar del Vallès. 

 
Línia  2006 2007 2008 2009 

C4  CASTELLAR - EL BALCO - S.FELIU 27.908 28.442 27.071 24.637 
C6 CAN FONT - CENTRE URBÀ - PLA BRUGUERA 11.907 11.906 14.712 13.174 
C1 SABADELL - CASTELLAR 732.926 814.948 804.742 753.283 
C3  SABADELL - CASTELLAR - S.LLORENÇ 38.422 37.714 38.224 41.757 
N65  BARCELONA - CASTELLAR 45.134 47.102 46.450 48.044 
Caldes-Sentmenat CASTELLAR - SENTMENAT - CALDES 6.255 6.560 5.998 5.062 

     885.957 

Taula 4.28. Viatgers anuals per línies. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Segons els resultats de les enquestes el col·lectiu de les dones, les persones de 18 a 24 anys i de 
65 i més anys són els grups que utilitzen més el transport públic en dies feiners. 

Les línies urbanes transporten un total de 131 passatgers diaris, sent la C4, amb 85 
passatgers/dia, la més demandada. Pel que fa a les línies interurbanes, aquestes transporten un 
total de 2.299 passatgers diaris, sent la C1, amb 2.069 passatger/dia, la línia amb major càrrega 
de viatgers. Per tant, la línia C1 es la més important del municipi, transportant el 85% dels usuaris 
del transport públic de Castellar del Vallès. 

 
Línia Tipus Viatgers 

dia/servei dia 
Viatgers 

dia/Km dia 
C4 Urbana 6 0,31 

C6 Urbana 8 0,31 

C1 Interurbana 32 2,78 

C3 Interurbana 10 0,47 

N65 Interurbana 22 0,31 

Caldes-Sentmenat Interurbana 4 0,30 

Taula 4.29. Ratis Viatgers. dia/serveis.dia i viatgers.dia/km.dia del transport d’autobusos de Castellar . (Font: Elaboració 
pròpia) 
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4.4.1. Línies interurbanes 

Les línies interurbanes són les més utilitzades pel que fa a volum de viatgers. L’evolució que han 
seguit en els darrers anys es mostra a la figura 4.5. 

 
VIATGERS TOTALS PER ANY 
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Fig. 4.5. Evolució anual de les línies interurbanes. (Font: Elaboració pròpia) 

Els resultats analitzats en la figura 4.5 mostren com hi ha línies en les que han disminuït els 
viatgers (en l’últim any), com són les línies de Caldes – Sentmenat i la C1, mentre que a les línies 
C4 i N65 s’ha augmentat el nombre de viatgers.  

La disminució més important en el nombre de viatgers es produeix a la línia de Caldes – 
Sentmenat, on el descens ha estat del -15,6%. 

La línia C1 és la que té un pes específic més important pel que fa al nombre de viatgers que acull 
a l’any, representant el 85% del viatgers totals de les línies tant urbanes com interurbanes: 

 
Fig. 4.6. Pes específic del nombre de viatges per línia de bus. (Font: Elaboració pròpia) 

C1: Castellar del Vallès – Sabadell. 

És la línia més important del municipi ja que és la que més viatgers transporta durant l’any, amb 
una mitjana de 2.069 viatgers diaris. Tal i com s’ha comentat anteriorment, des de l’any 2007 s’ha 
produït una disminució dels usuaris, sent entre els anys 2008 i 2009 del 6,4%. 

La demanda de viatgers per mesos de l’any mostra els següents resultats: 
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Fig. 4.7. Mitjana mensual de viatgers de la línia C1 entre el 2007-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

Els resultats del total de viatgers per mesos de l’any durant el 2007 fins al 2009 mostra que els 
mesos de març, maig, juliol i octubre són els mesos amb major afluència de viatgers, sent 
l’octubre, amb un total de 73.536 viatgers mensuals, el mes de major nombre d’usuaris. 

En general, segueix una evolució constant al llarg de l’any pel que fa al nombre de viatgers, sent 
l’agost el mes amb menor demanda. 

C3: Sabadell – Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall. 

És la línia interurbana que en els últims anys ha experimentat un increment de viatgers, amb un 
9,2% l’últim any. L’evolució mensual del nombre de viatgers, es mostra a continuació. 
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Fig. 4.8. Mitjana mensual de viatgers de la línia C3 entre el 2006-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

Els mesos amb major afluència de viatgers són al març, maig, juny i juliol. És en juny on la 
freqüència d’usuaris és més elevada, amb un total de 3.614 viatgers mensuals. 

N65: Barcelona – Castellar del Vallès. 

Línia de bus nocturn on en els últims anys ha experimentat un augment del nombre de viatgers 
(un 3,4% l’últim any). L’evolució mensuals en els darrers anys ha estat la següent: 
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Fig. 4.9. Mitjana mensual de viatgers de la línia N65 entre el 2006-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

Són els mesos de maig, juliol, agost i setembre on l’afluència de passatgers és més elevada. És 
en setembre on la demanda de viatgers és més elevada, amb un total de 4.809 usuaris mensuals. 

La resta de mesos hi ha petites fluctuacions, sent el mes de febrer on hi ha una menor demanda 
d’usuaris. 

 

Castellar del Vallès – Sentmenat – Caldes de Montbui. 

És la línia amb un menor nombre de viatgers, a més a més, en els últims anys hi ha hagut un 
descens del 15,6% en el nombre de viatgers. 

L’evolució mensual de la línia al llarg dels últims anys ha estat la següent: 
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Fig. 4.10. Mitjana mensual de viatgers de la línia Castellar - Sentmenat entre el 2006-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

La demanda mensual més important es troba en els mesos de octubre i novembre, amb un total 
de 583 viatgers mensuals. 

De gener a juliol presenta demandes d’usuaris molt constants, sent l’agost el mes amb menor 
afluència de viatgers. 
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4.4.2. Línies urbanes 

Les línies urbanes, que són les línies on la totalitat del itinerari transcorre pel municipi de Castellar, 
han seguit la següent evolució el els darrers anys: 

 
VIATGERS TOTALS PER ANY 

 
Fig. 4.11. Evolució anual de les línies urbanes. (Font: Elaboració pròpia) 

Tant la línia C4 com la C6 han experimentat un descens en el nombre de viatgers durant l’últim 
any, al voltant del 10%.  

C4: Castellar del Vallès – El Balcó de Sant Llorenç – Sant Feliu del Racó. 

És la línia urbana del municipi més important pel que fa a volum de passatgers. Els perfils dels 
usuaris que fan us d’aquesta línia són bàsicament població que va a treballar al Balcó i a Sant 
Feliu ( neteja, feines domèstiques) i escolars que viuen a les urbanitzacions i estudien a Castellar 
o Sabadell. L’últim any ha disminuït un 9% el nombre d’usuaris. 

L’evolució mensual de la línia ha estat la següent: 
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Fig. 4.12. Mitjana mensual de viatgers de la línia C4 entre el 2006-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

Els mesos de juny i juliol  és quan es registra un nombre d’usuaris és més important, arribant a un 
total de 2.745 viatgers. 

 
-9% 

 
-10,5% 
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C6: Can Font – Centre urbà – Pla de la Bruguera. 

Aquesta línia, al igual que la C4, dóna servei a un perfil d’usuaris en concret: als treballadors del 
TEB (Taller Escola Barcelona), personal de neteja que va a treballar a Can Font i estudiants 
d’ESO o Batxillerat que viuen a Cant Font i estudien a Castellar  o a Sabadell.  L’últim any ha 
disminuït un 10,6%. 

L’evolució mensual de la línia al llarg dels últims anys ha estat la següent: 

 
Fig. 4.13. Mitjana mensual de viatgers de la línia C6 entre el 2006-2009. (Font: Elaboració pròpia) 

Són els mesos de juny i octubre els que tenen major afluència d’usuaris, sent l’octubre el mes amb 
major nombre d’usuaris mensuals, amb un total de 1447 viatgers. 

Els fluxos d’usuaris en les línies urbanes (C4 i C6) mostren característiques molt semblants, amb 
la diferència destacable en el mes de juliol, on a la línia C4 és un mes amb una forta demanda 
mentre que a la línia C6 és un mes amb poca demanda de viatgers. 

Per acabar, destacar que les línies urbanes transporten un menor nombre de viatgers, 
representant el 5% del total de la demanda de viatgers diaris del municipi de Castellar del Vallès. 
En canvi, el transport interurbà recull el restant 95% de la demanda de viatgers diaris. 
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Fig. 4.14. Viatgers diaris en l’any 2009 a les línies d’autobús urbà - interurbà. (Font: Elaboració pròpia) 

4.5. Demanda en vehicle privat motoritzat 

Per tal de poder analitzar la demanda en vehicle privat de les vies que conformen la xarxa viària 
externa del municipi, s’han recollit els fluxos actuals de trànsit a partir de les dades disponibles en 
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el Pla d’aforaments automàtics realitzat per el Departament de política territorial i obres públiques 
de la Generalitat de Catalunya, i en els aforaments realitzats per la Diputació de Barcelona. 

A més, amb la finalitat de quantificar i caracteritzar els fluxos de trànsit a la xarxa interna de 
Castellar del Vallès, es va executar un pla d’aforaments automàtics (5 punts) i manuals (9 punts). 

(Veure plànol 16: Aforaments de vehicles). 

4.5.1. Xarxa viària externa 

Les Intensitats Mitjanes Diàries (IMDs) ens indiquen la quantitat de vehicles que diàriament 
transiten per un vial determinat. En aquest apartat s’analitzaran les dades dels aforaments 
automàtics disponibles a la xarxa externa del municipi, en concret els de les carreteres B-124, BV-
1249 i C-1415a (veure figura4.15). 

 

Fig. 4.15. Punts d’aforament de la xarxa viària externa. (Font: Elaboració pròpia). 

Carretera de Prats de Lluçanès (B-124) 

Dins del terme municipal de Castellar del Vallès  es localitzen dos aforaments a la carretera B-124, 
concretament al pk 4 (tram Sabadell- Castellar del Vallès) i al pk 12 (tram Castellar del Vallès – 
Sant Llorenç Savall). A l’aforament del pk 4entre l’any 2005 i 2010la intensitat mitjana diària ha 
augmentat en un 12,8%. En canvi, entre Castellar i Sant Llorenç la IMD ha disminuït un 9,5%. 

Entre Sabadell i Castellar del Vallès la intensitat és més elevada ja que permet enllaçar amb 
l’Autopista del Vallès C-58 i la resta de vies ràpides a través de Sabadell (veure taula 4.29). En 
canvi el percentatge de vehicles pesants és més elevat entre Castellar i Sant Llorenç, situant-se al 
voltant del 8% en els darrers anys. 

Els valors punta d’IMD es detecten principalment entres les 7 h i les 8 h del matí, i de forma 
puntual a les 14 h i a les 18 h de la tarda. A més, entre setmana les IMDs són superiors a les que 
es registren durant el cap de setmana. 
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IMD 

Any Aforament  PK 4 Aforament PK 12 

2005 33.454 3.413 

2006 31.247 3.549 

2007 33.550 2.745 

2008 34.892* 2.855* 

2009 36.288* 2.969* 

2010 37.739* 3.088* 

 
Taula 4.30. IMDs de la B-124. * Valor estimat (augment del 4%).  (Font: dades del Servei d’Equipament i Dades Viàries 

de la Generalitat de Catalunya 2005-2008  i elaboració pròpia). 

Carretera de Sant Feliu del Racó (BV-1249) 

Des de l’any 2005 fins a l’actualitat la intensitat mitjana de vehicles a la carretera BV-1249 ha 
augmentat. D’aquesta manera, al pk 0+260 la càrrega de vehicles ha disminuït en un 4,3% (sentit 
Feliu del Racó) i ha augmentat un 6,6 % (sentit B-124). Pel què fa al pk 2+000, la tendència ha 
estat d’un increment progressiu al voltant del 14% a ambdós sentits. El tram de la via on es 
localitza una IMD elevada és entre el centre urbà de Castellar del Vallès i Sant Feliu del Racó. 
(veure taula 4.30). El nombre de vehicles pesants ha augmentat en ambdós punts d’aforament, 
situant-se entre el 8 % i 9 %. 

Les IMDs al pk 2+000 en dies laborables són superiors a les intensitats dels caps de setmana, 
sent el diumenge el dia de la setmana que registre una intensitat més baixa. No obstant, en el pk 
0+260 la IMD en cap de setmana les intensitats són més altes. Els valors punta d’IMD en general 
es detecten a partir del migdia fins a última hora del vespre.  

 
IMD 

Any 
Aforament 2+000 Aforament 0+260 

St. Feliu del Racó B-124 St. Feliu del Racó B-124 

2005 1.307* 1.294* 92 91 

2006 1.397 1.390 96* 95* 

2007 1.453* 1.445* 79 86 

2008 1.377 1.369 82* 90* 

2009 1.432* 1.423* 85* 93* 

2010 1.490* 1.480* 88* 97* 

 
Taula 4.31. IMDs de la B-1249 al PK 2+000 i PK 0+260. * Valor estimat (augment del 4%). (Font: dades de la Diputació 

de Barcelona i elaboració pròpia). 

Carretera C-1415 

En els darrers 5 anys les IMDs han augmentat entre un 21% i 24 %. Entre Castellar i Terrassa les 
IMDs són semblants a ambdós sentits, en canvi, entre Castellar i Sentmenat les IMDs són més 
elevades en sentit Sentmenat. En nombres absoluts, la major intensitat viària es localitza al pk 
18+675 (fora del terme municipal de Castellar) ja que en aquest punt la carretera C-1415 s’uneix 
amb la carretera de Matadepera (BV-1248). 

Si tenim en compte el aforaments més propers al centre urbà de Castellar del Vallès (pk 27+220 i 
pk 28+435), les IMDs en direcció Sentmenat són més altes que en direcció Terrassa.  
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IMD 

Any 
Aforament 18+675 Aforament 27+220 Aforament 21+000 Aforament 28+435 Aforament 32+053 

Castellar Terrassa Castellar Terrassa Castellar Terrassa Sentmenat Castellar Sentmenat Terrassa 

2005 6.297* 5.783* 2.551 2.568 3.085 2.997 3.936 3.312 4.090 3.210 

2006 6.544 6.162 2.653* 2.671* 3.208* 3.117* 4.094* 3.444* 4.254* 3.338* 

2007 6.805* 6.409* 2.759* 2.778* 3.337* 3.242* 4.258* 3.582* 4.424* 3.472* 

2008 6.811* 6.254* 2.869* 2.889* 3.470* 3.371* 4.428* 3.725* 4.601* 3.611* 

2009 7.361* 6.932* 2.984* 3.004* 3.609* 3.506* 4.605* 3.874* 4.785* 3.755* 

2010 7.655* 7.209* 3.103* 3.125* 3.753* 3.647* 4.789* 4.029* 4.976* 3.905* 

 
Taula 4.32. IMDs de la C-1415 al pk 18+675, pk 27+220, pk 21+000, pk 28+435 i pk 28+435. * Valor estimat (augment 

del 4%) (Font: dades de la Diputació de Barcelona  i elaboració pròpia). 

Les hores puntes d’intensitat segueixen un patró semblant en tots els punts d’aforament. Pel matí 
l’hora punta es localitza a les 9 h del matí, després un altre pic entre les 14h i 15 h, al vespre, entre 
les 19h i 20 h, les intensitats de trànsit tornen a pujar; i per últim a la nit, al voltant de les 22h, tot i 
que les intensitats són menors. 

En el pk 32+053 i pk 26+000 és on hi ha una proporció més alta de vehicles pesants respecte el 
total de vehicles. En canvi, el pk 18+675presentamenys percentatge. 

4.5.2. Xarxa viària interna 

Els aforaments, tan manuals com automàtics han permès caracteritzar les intensitats de trànsit i 
els fluxos de circulació d’aquells vials i interseccions que s’ha considerat com a principals per a la 
mobilitat interna del centre urbà. 

Per un costat, els aforaments automàtics específics per aquest estudi ens han permès determinar 
les variacions de les intensitats de trànsit durant 24 hores al llarg de tota una setmana, així com 
l’hora punta, la tipologia de vehicles i la seva velocitat en cada un dels 6 punts d’aforament. 

Per altre banda, els 9 aforaments manuals en interseccions importants ens han permès avaluar la 
intensitat de trànsit així com els principals moviments en la cruïlla. Aquestes dades s’han recollit 
durant dues franges horàries de comptatge.Lafigura4.16 mostra els punts analitzats. 

 
Fig. 4.16. Localització dels aforaments de la xarxa viària interna. (Font: Elaboració pròpia). 
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Les dades principals relatives a les IMDs obtingudes en els aforaments automàtics realitzats a 
l’àrea d’estudi són les que es recullen a continuació:  
 

  

Punt 1. Ronda 
Turuguet 

Punt 2. C/ 
Passeig 

Punt 3. C/ de la 
Garrotxa 

Punt 4 i 5. 
Ronda de 
Llevant 

Punt 6. C/ de 
Sabadell 

IMD 1.884 4.608 4.772 7.583 9.533 

IMD laborable 2.216 5.095 5.513 8.458 10.256 

IMD cap de setmana 1.055 3.393 2.922 5.397 7.726 

IMD hora punta 192 356 348 568 642 

Pesants laborable 36 155 240 862 272 

Pesants cap de setmana 16 49 97 269 248 

 
Taula 4.33. Resum dels resultats obtinguts en els aforaments automàtics de la xarxa viària interna. (Font: elaboració 

pròpia) 

De l’anàlisi dels valors obtinguts es desprèn que les majors intensitats de vehicles és localitzen al  
carrer de Sabadell i a la ronda de Llevant amb una IMD de 9.533 i 7.583 vehicles respectivament. 
El carrer de Sabadell es caracteritza per ser el tram urbà de la carretera B-124 que va de Sabadell 
a Monistrol de Calders; i la ronda de Llevant, via de doble sentit i quatre carrils, permet 
circumval·lar totalment el pas de vehicles, especialment els pesants, entre les carreteres de 
Sabadell i Sentmenat i alleugerar el trànsit urbà, tal com s’observa amb l’IMD del carrer Passeig. 

Cal destacar que la IMD durant el cap de setmana és inferior respecte la dels dies laborables, 
principalment a l’aforament del carrer de la Garrotxa (P.I. del Pla de la Bruguera) i de la ronda 
Turuguet. En general, el divendres és el dia de la setmana que s’ha detectat més intensitat de 
vehicles, excepte en els punts del carrer de la Garrotxa i de la ronda de Llevant, sent el dijous i 
dimecres respectivament. En canvi el diumenge és el dia amb menys intensitat de vehicles, 
excepte en la ronda de Llevant que ho és el dissabte. 

Quant a vehicles pesants, a la ronda de Llevant és on es localitza més intensitat tant en dies 
laborables com en cap de setmana. La principal causa és que la ronda de Llevant està indicada 
com a itinerari per a vehicles pesants. Tots el punts d’aforament les IMD de vehicles pesants 
durant els caps de setmana són molt més baixes. 

Els valors punta d’IMD de la taula anterior s’han detectat durant a les 7h. en el carrer de la 
Garrotxa, a les 8h.a la ronda de Llevant, a les 9h. a la ronda Turuguet i a la 13 hores en els carrers 
Passeig i de Sabadell. En general, hi ha més moviment de vehicles durant la franja horària 
compresa entre les 8h. i les 19 h. 

Resultats dels aforaments manuals 

Assignant a cada eix la càrrega de vehicles obtinguts en el treball de camp, s’obté la xarxa 
principal de vehicles, podent localitzar els carrers que suporten la major càrrega de vehicles dins el 
nucli urbà de referència de Castellar del Vallès. 



96  DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

 
Fig. 4.17.Xarxa d’intensitats de vehicles dels aforaments manuals (Font: Elaboració pròpia) 

Els carrers amb major intensitat de vehicles són: 

- La carretera de Sentmenat: és una de les vies principals del municipi, per tant, més 
transitada que la resta de vies i resulta un eix clau de mobilitat pel municipi ja que connecta 
el centre urbà amb la xarxa viària externa. Segons les dades dels aforaments, s’ha 
registrat una intensitat en hora punta de 444 vehicles, a l’alçada del Mercat municipal, i poc 
més de 500 vehicles entre el C. Colom i la ronda de Tramuntana. Aquestes són les majors 
intensitats de vehicles obtingudes. 

En aquest tram és localitza la principal zona comercial del municipi, i també centres 
educatius, com per exemple, el CE Immaculada i l’Escola Bressol El Coral; i equipaments i 
serveis municipals.  

- El carrer Prat de la Riba: és un eix que recull el trànsit local per portar-lo a la xarxa primària 
o a l’inrevés, en concret connecta la Ctra. de Sentmenat amb la ronda de Tolosa i la ronda 
de Llevant. La intensitat màxima en una hora registrada en aquesta via ha estat de 424 
vehicles (tram comprès entre el C. Balmes i C. Jaume I). En aquesta zona s’hi localitzen 
diferents equipaments com són el Casal Catalunya, el  CEIP Sol i Lluna i el CEIP Sant 
Esteve, i també és una important zona comercial.  

L’avinguda Catalunya: és una altra via que connecta la Crta.de Sentmenat amb la ronda 
de Tolosa i la ronda de Llevant. La intensitat inventariada ha estat de 300 vehicles/hora 
punta, en concret entre l’Av. Sant Esteve i el C. Catalunya. A prop hi ha el Complex 
Esportiu Puigverd i és una zona menys comercial en comparació als carrers esmentats 
anteriorment. 

Cal destacar altres viaris amb intensitats importants però no tan elevades, com són: el carrer de 
Barcelona (a l’alçada del camp de Fútbol Pepín Valls),  el carrer Balmes (a la zona de plaça 
Catalunya) i al carrer Fàbregues i carrer Major (al nucli antic de Castellar).  
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Si tenim en compte la intensitat màxima registrada en les cruïlles en una hora, destacar la 
registrada a la cruïlla entre la Ctra. Sentmenat amb C.Tolrà, amb 735 vehicles, al C. Prat de la 
Riba amb C. Balmes, amb 518 vehicles; i al C. Àngel Guimarà amb C. de Barcelona, amb una 
intensitat de 473 vehicles. En general coincideix amb el carrers que presenten una càrrega de 
vehicles més alta, excepte en la cruïlla entre la Ctra. de Sentmenat amb el C.Colom i C. Sala 
Boadella ja que aquests dos carrers són per a vianants. 

Els moviments més repetits dels vehicles en les cruïlles aforades han estat els següents: 

- Punt d’aforament nº 1: inici  i final a Ctra. Sentmenat (sentit C. Passeig). 

- Punt d’aforament nº 6: inici i final a la Ctra. Sentmenat (sentit Sentmenat). 

- Punt d’aforament nº 8: inici i final al C. Barcelona (sentit P.I. Pla de la Bruguera). 

Com hem esmentat anteriorment, el major nombre de desplaçaments dels residents es realitzen 
en transport privat sent el grup de 25 a 49 anys el que utilitza el cotxe amb major freqüència. 
Segons al grau de satisfacció del les diferents opcions de transport utilitzades, la mobilitat en cotxe 
és la que rep pitjor valoració per part dels residents de Castellar. Es per aquest motiu que el 27% 
dels entrevistats aposten que el present Pla millori l’accés amb cotxe a tot arreu. 

4.6. Demanda d’aparcament 

L’anàlisi de la demanda es basa en la quantificació de les diverses tipologies de demanda 
presents en la zona de l’estudi: 

4.6.1. Demanda residencial 

La demanda residencial s’ha calculat a partir de l’aplicació de l’índex de motorització a la població 
distribuïda per seccions censals.(Veure plànol 17: Demanda d’aparcament per a residents) 
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Fig. 4.18.Demanda d’estacionament per seccions censals (Font: elaboració pròpia)  

NUMERO DESCRIPCIO Demanda TFC* 
1 NORD (Casc antic) 739 

2 NORD-EST (+ Fruiters-Virreina) 1.803 

3 CENTRE-OEST 1.135 
4 OEST (+ Can Barba) 1.339 
5 CENTRE (Sud-Est) 1.081 

6b AIRESOL A B C  
6c CAN FONT CAN N'AVELANEDA 669 
6a POLIGONS INDUSTRIALS 6 

7 CENTRE (Eixample) 1.476 

8 CENTRE (Est) 1.325 

9 SUD-EST (Eixample) 1.517 

10 RESIDENCIAL CAN CARNER 911 
11 SANT FELIU DEL RACÓ-EL RACÓ 665 
12 AIRESOL-D - EL BALCÓ 668 
13 CENTRE-SUD (Eixample) 1.311 

* TFC: Turismes, furgonetes i camions 

Taula 4.34. Demanda d’estacionament. (Font: Elaboració pròpia). 

La zona del nucli urbà de referència és on presenta una major demanda d’estacionament, 
concentrant-se a les seccions nº2 (Fruiters – Virreina), nº7 (Eixample) i nº 9 (Eixample). 

12 

11 

6c 6a 

6b 

1 

2 

3 
8 

4 

5 
7 

9 

13 

10 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    99 

 

En el sector de les urbanitzacions, Airesol A B C: 6 és on hi ha una menor demanda. A la resta 
d’urbanitzacions aquesta demanda és molt semblant, entre 665 i 670 vehicles.  

4.6.2. Demanda terciària 

Per tal de caracteritzar la demanda terciària d’aparcament, s’ha avaluat el grau d’ocupació total de 
places ofertades al voltant de la zona comercial del centre. Així doncs, mitjançant les dades del 
treball de camp i les dades facilitades per l’Ajuntament de Castellar, s’ha analitzat la rotació de 
vehicles de la zona blava i del pàrquing situat sota la Plaça Major. 

Demanda d’estacionament a la zona blava 

Per tal de calcular la demanda d’estacionament a la zona blava s’ha avaluat el grau de rotació dels 
vehicles en dita àrea. 

Els carrers i el nombre de places de cada un es resumeixen en la figura següent: 

 
Fig. 4.19. Carrers analitzats en la rotació de vehicles. (Font: Elaboració pròpia) 

En els carrers seleccionats a la figura 4.19 s’ha procedit a analitzar l’ocupació, la rotació i el grau 
de permanència que hi ha hagut en les hores puntes del matí i la tarda, establint intervals de 30 
minuts en cada període per poder comptabilitzar els moviments dels vehicles a partir del registre 
de les matrícules. 

Els ratis que s’han utilitzat en l’estudi de rotació de vehicles han estat: 

- Ocupació: percentatge de vehicles que ocupen les places d’estacionament en referència 
al total de places ofertades a la zona. 

- Rotació: el total de vehicles que han utilitzat una plaça d’estacionament en referència al 
total de places ofertades de la zona en un període de temps determinat. 



100  DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

- Grau de permanència: temps que ha estat un vehicle ocupant una plaça d’estacionament.  

Pel que fa al matí, els resultats obtinguts són els següents: 

 
Grau d’ocupació 

 11:30 12:00 12:30 Total ocupació 

Carrer Boadella - Carrer Major 52% 42% 61% 52% 

Carrer del Centre 50% 60% 20% 43% 

Carrer del Passeig 73% 64% 64% 67% 

Carrer de Fàbregues 60% 40% 30% 43% 

Carrer de Mestre Ros 65% 65% 58% 63% 

Carrer de Josep Anselm Clavé 92% 69% 38% 67% 

Carrer del Hospital 53% 53% 60% 56% 

Carrer de Sala Boadella 42% 77% 92% 71% 

Total 61% 59% 53% 58% 

 

Grau de rotació 

 11:30 12:00 12:30 Total 
vehicles 

Grau de 
rotació (en 60 

min.) 

Carrer Boadella - Carrer Major 17 4 8 29 0,9 

Carrer del Centre 5 3 2 10 1,0 

Carrer del Passeig 8 5 3 16 1,5 

Carrer de Fàbregues 6 3 2 11 1,1 

Carrer de Mestre Ros 17 9 6 32 1,2 

Carrer de Josep Anselm Clavé 12 6 3 21 1,6 

Carrer del Hospital 8 5 4 17 1,1 

Carrer de Sala Boadella 11 16 16 43 1,7 

 

Grau de permanència 
 Més de 1:30 Menys de 30 Entre 30 i1:30 

Carrer Boadella - Carrer Major 34% 36% 30% 

Carrer del Centre 0% 33% 67% 

Carrer del Passeig 13% 14% 73% 

Carrer de Fàbregues 9% 75% 16% 

Carrer de Mestre Ros 19% 35% 46% 

Carrer de Josep Anselm Clavé 5% 56% 40% 

Carrer del Hospital 12% 25% 63% 

Carrer de Sala Boadella 7% 65% 28% 
 

 

Fig. 4.20. Anàlisis de rotació de vehicles matí. (Font: Elaboració pròpia) 

Els resultats mostren com els carrers Sala Boadella, Josep Anselm Clavé i el Passeig tenen les 
ocupacions i rotacions més elevades. En general l’ocupació ha estat del 58%. Com a dada a 
destacar, cal mencionar que en l’anàlisi del carrer Boadella i el carrer Major, es detecta una 
permanència important de vehicles, on en l’estudi s’ha comprovat que el 34% dels usuaris tenen 
permanències superiors a 1 hora i 30 minuts. 

Pel que fa al tarda, els resultats obtinguts són els següents: 
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Grau d’ocupació 

 17:00 17:30 18:00 
Total 

ocupació 

Carrer Boadella - Carrer Major 48% 55% 67% 57% 

Carrer del Centre 30% 30% 90% 50% 

Carrer del Passeig 55% 45% 55% 52% 

Carrer de Fàbregues 80% 80% 100% 87% 

Carrer de Mestre Ros 54% 81% 69% 68% 

Carrer de Josep Anselm Clavé 85% 85% 69% 79% 

Carrer del Hospital 60% 60% 60% 60% 

Carrer de Sala Boadella 77% 77% 81% 78% 

Total 61% 64% 74% 66% 
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Grau de rotació 

 11:30 12:00 12:30 Total 
vehicles 

Grau de rotació 
(en 60 minuts) 

Carrer Boadella - Carrer Major 16 8 12 36 1,1 

Carrer del Centre 3 1 7 11 1,1 

Carrer del Passeig 6 3 5 14 1,3 

Carrer de Fàbregues 8 4 5 17 1,7 

Carrer de Mestre Ros 14 13 8 35 1,3 

Carrer de Josep Anselm Clavé 11 4 1 16 1,2 

Carrer del Hospital 9 2 3 14 0,9 

Carrer de Sala Boadella 20 9 8 37 1,4 
 

 

Grau de permanència 
 Més de 1:30 Menys de 30 Entre 30 I 1:30 

Carrer Boadella - Carrer Major 19% 33% 47% 

Carrer del Centre 9% 0% 91% 

Carrer del Passeig 7% 60% 33% 

Carrer de Fàbregues 18% 25% 57% 

Carrer de Mestre Ros 9% 29% 63% 

Carrer de Josep Anselm Clavé 38% 27% 35% 

Carrer del Hospital 36% 11% 53% 

Carrer de Sala Boadella 14% 25% 61% 
 

 

Fig. 4.21. Anàlisis de rotació de vehicles matí. (Font: Elaboració pròpia) 

Les ocupacions en aquesta franja horària han estat superiors a les del matí, amb una ocupació 
mitjana del 66%. Els carrers amb un percentatge més elevat són els carrer Fàbregues, Josep 
Anselm Clavé i Sala Boadella. 

Les rotacions més destacables les trobem al carrer de Fàbregues i Sala Boadella. 

El grau de permanència ha estat important als carrers hospital i Josep Anselm Clavé, sent aquest 
últim el més destacat ja que ha tingut un grau d’ocupació elevat. 

En l’anàlisi global tant de matí com de tarda, s’arriba a les següents conclusions: 

- Les ocupacions globals han estat de l’ordre del 62%, sent els carrers Sala Boadella i 
Josep Anselm Clavé els que tenen els valors més elevats. 
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- El carrer Sala Boadella és el carrer on es registra una major rotació de vehicles, tant de 
matí com de tarda. 

- S’han detectat carrers on les permanències dels vehicles són importants, sent superiors a 
1 hora i 30 minuts, amb tiquets tarifaris gratuïts (30 minuts),  fet que provoca una 
disminució de la rotació de vehicles i un increment en la ocupació de la zona. 

Un altre aspecte important en l’estudi de la demanda en zona blava és el nombre de validacions 
que es produeixen durant els mesos de l’any. Aquest anàlisis queda reflectit en la figura següent: 
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Fig. 4.22. Evolució de les validacions de zona blava en el 2009-2010. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Els mesos de novembre, desembre i març són els que es registre un nombre més elevat de 
validacions, i per tant, d’usuaris de la zona blava (no es tenen dades les mesos abril, maig i juny). 
Al mes d’agost la zona blava deixa de ser de pagament, excepte la primera setmana que si que ho 
és. 

Demanda del pàrquing soterrat de la Plaça Major 

El pàrquing soterrat de la Plaça Major disposa d’un total de 250 places utilitzades principalment 
pels usuaris de la zona i en especial, pels usuaris dels comerços com el mercat municipal i el 
supermercat adjacent a aquest. 

Durant l’any 2009 es van registrar un total de 63.039 entrades, que equivalen a una mitjana diària 
de 173 entrades. 
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Fig. 4.23. Evolució de les validacions del pàrquing soterrat en el 2009-2010. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Els resultats mostren que els mesos de setembre, octubre i desembre són els mesos amb més 
validacions. Si la comparació es fa setmanalment, tenim una evolució progressiva de la demanda 
d’estacionament, on els dissabtes (382 validacions) són els dies de major afluència de vehicles i 
els diumenges, en que el sector comercial no està en funcionament, la demanda és molt escassa 
(14 validacions). 

Demanda càrrega – descàrrega 

La càrrega i descàrrega del municipi no presenta problemes importants pel que fa a volum 
d’usuaris que fan ús d’aquestes zones (ús comercial). No obstant, s’ha pogut observar en el treball 
de camp que hi ha algunes indisciplines, per part dels particulars, de fer ús d’aquestes zones, tal i 
com es pot observar en el següent quadre fotogràfic. 

 
Passeig Tolrà 

Hora: 10:30 
Carrer General Boadella 

Hora:13:30 
Carrer Montcada 

Hora: 17:30 

   

Fig. 4.24. Càrrega – descàrrega del municipi de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia)
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4.7. Demanda industrial 

Les zona industrial del municipi correspon a la secció 6 (polígons industrials). Aquesta zona està 
formada per dos sectors: 

· Pla de la Bruguera 

S’ubica al sud-est del municipi. És el polígon industrial més gran, el qual a l’any 2004 comptava 
amb un total de 6.231 treballadors, el que representava el 93% dels treballadors del total de 
polígons industrials. 

· Can Carner 

S’ubica al sud-oest del municipi. A l’any 2004 comptava amb un total de 490 treballadors (el 7% 
del total). 

 
Fig. 4.25.Treballadors dels Polígons industrials de Castellar del Vallès, 2004 (Font: Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. 

El càlcul de la demanda en la zona industrial s’ha dut a terme a partir de les dades de treballadors 
de cada un dels polígons industrials, obtingudes en el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (2004).  

Actualment (en el 2010) a la secció dels polígons industrials hi treballen un total de 5.000 
treballadors, que corresponen a un 25,6% menys que en el 2004. La mobilitat generada en 
l’actualitat per aquesta secció presenta les següents xifres: 
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Treballadors 

2010  (1) 
Viuen a 

Castellar(2) 
Viuen fora de 
Castellar (3) 

Desplaçaments 
des de fora 

Desplaçaments 
interns 

TOTAL 
DESPLAÇAMENTS 

Demanda industrial 
DE VEHICLES (4) EMO 2001 

DESPLAÇAMENTS AMB VEHICLE PRIVAT 

Pla de la 
Bruguera 4.640 2.320 2.320 2.088 1.462 3.550 2.910 Des de fora 90%  

Can 
Carner 360 180 180 162 113 275 226 Interns 63%  

DESPLAÇAMENTS A PEU 

 
Treballadors 

2010 
Viuen a 

Castellar 
Viuen fora de 

Castellar 
Desplaçaments 

des de fora 
Desplaçaments 

interns 
TOTAL 

DESPLAÇAMENTS    
Pla de la 
Bruguera 4.640 2.320 2.320 5 580 585  Des de fora 0,20% 

Can 
Carner 360 180 180 0 45 45  Interns 25% 

DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PUBLIC 

 
Treballadors 

2010 
Viuen a 

Castellar 
Viuen fora de 

Castellar 
Desplaçaments 

des de fora 
Desplaçaments 

interns 
TOTAL 

DESPLAÇAMENTS    
Pla de la 
Bruguera 4.640 2.320 2.320 181 66 248  Des de fora 7,82% 

Can 
Carner 360 180 180 14 5 19  Interns 2,86% 

(1) Estimació del nombre de treballadors corresponent a Can Carner i Bruguera a partir de les dades del 2004 del PIRMB. 
(2)El 50% dels treballadors viuen a castellar 
(3)El 50% dels treballadors viuen fora de Castellar 
(4) 1,22 Índex d'ocupació del vehicle privat en dia feiner per a la Regió Metropolitana de Barcelona (EMQ 2006). 

Taula 4.35. Demanda industrial. (Font: Elaboració pròpia). 

Un total de 4.033 desplaçaments es produeixen en els polígons industrials. Els desplaçaments 
més importants són els generats pel vehicle privat, amb 3.136. 

Les dades actuals de treballadors estan per sota dels registres d’anys anteriors i, per tant, el 
potencial de la zona pel que fa als desplaçaments pot incrementar-se, assolint valors elevats com 
els registrats en el 2004, amb 1.721 treballadors més que en el 2010.   

4.8. Mobilitat escolar 

Un dels principals pols atractors i generadors de mobilitat en el municipi són els centres escolars. 
La mobilitat escolar concentra tant alumnes, treballadors com a pares que, mitjançant les 
tipologies de transport (vehicle privat, autobús, a peu o bicicleta), es traslladen cap als diferents 
punts docents. Per tant, cada un d’aquests centres ha de poder oferir unes infraestructures de 
mobilitat adients a la demanda existent. 

A través de l’estudi sobre els nivells d’accessibilitat que ofereix l’entorn de les escoles (en radi de 
250 metres), s’han ponderat uns valors, aconseguint fixar un indicador global de l’estat general del 
centre. Els resultats han estat els següents: 
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1-CE La Immaculada A T.P VI BI IN 4-CEIP Sol i Lluna A T.P VI BI IN 

 

2 3 2,5 2 9,5 

 

2 3 2 2 9 

2-CEIP Bonavista A T.P VI BI IN 5-CEIP Joan Blanquer A T.P VI BI IN 

 

2 0,5 2 0,5 5 

 

0,5 3 0,5 1,5 5,5 

3-CEIP Sant Esteve A T.P VI BI IN 6-IES Castellar A T.P VI BI IN 

 

0,5 3 1 2 6,5 

 

2 3 2 2 9 

*A:Aparcament, T.P: Transport públic, VI: Vianants, BI: Bicicleta, IN: Indicador d’accessibilitat 
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7-IES Puig de la Creu A T.P VI BI IN 10-Escola d’Adults A T.P VI BI IN 

 

1 1,5 1 2 5,5 

 

2 3 2 2 9 

8-CEIP Mestre Pla A T.P VI BI IN 11-Col·legi El Casal A T.P VI BI IN 

 

2 3 1 1 7 

 

0,5 1,5 1 2 5 

9-CEIP Emili Carles Tolrà A T.P VI BI IN 

 

Centre Alumnes Treballadors 
1 271 22 
2 243 30 
3 460 50 
4 284 - 
5 - - 
6 613 65 
7 517 55 
8 454 41 
9 250 29 
10 - - 
11 - - 

 

1 1,5 2 1 5,5 

*A:Aparcament, T.P: Transport públic, VI: Vianants, BI: Bicicleta, IN: Indicador d’accessibilitat 
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Les taules anteriors mostren quin és l’indicador d’accessibilitat (IN) que tenen els centres 
escolars del municipi. Els paràmetres utilitzats han estat: 

- A (aparcament): S’analitza quina és l’oferta d’estacionament dels solars públics existents 
en la zona. El valor màxim d’aquesta categoria és 2.   

- T.P (transport públic): Quina és l’oferta del transport públic en els centres escolars en 
funció de la proximitat i la freqüència de pas. Valor màxim de 3. 

- VI (vianants): A partir dels passos de vianants (adaptats o no) i les voreres (accessibles o 
no), es detalla quina és l’oferta del vial accessible a peu. Valor màxim de 3. 

- BI (Bicicleta): Quina és l’oferta d’estacionament per a bicicletes al voltant dels centres 
escolars i els recorreguts ciclables. Valor màxim de 2. 

A partir de la suma dels paràmetres anteriors obtenim l’indicador d’accessibilitat (IN), on el 
valor aconseguit per cada centre pot ser: de 0 fins a 4,5: accessibilitat dolenta (color 
vermell), de 5 fins a 7: accessibilitat bona (color taronja), i de 7,5 fins a 10: accessibilitat 
molt bona (color verd). 

Els resultats mostren dos aspectes importants: 

· La gran majoria de centres escolars presenten accessibilitats bones, encara que 
millorables en alguns com: CEIP Joan Blanquer, CEIP Bonavista, Emili Carles 
Tolrà, Col·legi  el Casal i IES Puig de la Creu. 

· IES Castellar, CE la Immaculada, CEIP Sol i Lluna i l’Escola d’Adults tenen 
accessibilitats molt bones, presentant valors elevats en els paràmetres estudiats. 

Les escoles Emili Carles Tolrà i Sol i Lluna compten amb uns camins escolars, els quals 
pretenen crear uns recorreguts segurs per anar a peu a l’escola i que s’estableixen a partir 
dels itineraris més utilitzats pels alumnes. L’objectiu és fomentar que els infants vagin a 
peu alsº seus respectius centres, de manera que el trajecte es converteixi en una activitat 
agradable, segura i que formi part de la seva educació com a ciutadans. 

 
Emili Carles Tolrà Sol i Lluna 

  
Taula 4.36. Camins escolars existents al municipi. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès). 
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5. CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

5.1. Caracterització del sistema actual de mobilitat 

Per tal d’entendre el sistema actual de mobilitat dels Castellarencs cal conèixer les seves 
necessitats. Les dades d’oferta i demanda defineixen els patrons de mobilitat de la 
població actual i serveixen per a realitzar les hipòtesis de prognosi futura. 

5.1.1. Caracterització del transport públic 

Actualment al municipi existeixen 6 línies d’autobús les quals ofereixen un total de 74 
parades. Aquestes 6 línies donen cobertura al 90% dels nuclis urbans que conformen 
Castellar del Vallès (entenent que una distància aproximada de 500 metres és adequada 
per tal d’accedir al transport públic). 

Aquestes línies es distribueixen en urbanes i interurbanes. Les línies urbanes transporten 
un total de 131 passatgers diaris, sent la C4, amb 85 passatgers/dia, la més demandada. 
Pel que fa a les línies interurbanes, aquestes transporten un total de 2.299 passatgers 
diaris, sent la C1, amb 2.069 passatger/dia, la línia amb major càrrega de viatgers. Per 
tant, la línia C1 es la més important del municipi, transportant el 85% dels usuaris del 
transport públic de Castellar del Vallès. 

 
Línia Tipus Serveis 

diaris* 
Usuaris 
diaris Viatgers/servei Viatgers/Km 

C1  Interurbana 65 2.069 32 2,78 
C3 Interurbana 8 79 10 0,47 
C4 Urbana 14 85 6 0,31 
C6 Urbana 6 46 8 0,31 
N65 (nocturna) Interurbana 6 132 22 0,31 
Castellar - Sentmenat Interurbana 5 19 4 0,30 

* Seveis diaris de dilluns a divendres. 

Taula 5.1. Comparativa Serveis – Usuaris del transport d’autobusos de Castellar . (Font: Elaboració pròpia) 

Segons l’índex mitjà d’ocupació de la xarxa urbana de les ciutats petites publicats per la 
Generalitat de Catalunya a l’any 2005, el nombre de viatgers en una línia d’autobús per 
quilòmetre és de 2,46 viatgers/km. Actualment només la línia C1 està registrant uns valors 
semblants. En la resta de línies, la ocupació es molt inferior a la mitjana Catalana. 

Les línies urbanes (C4 i C6), tenen la totalitat del seu recorregut dins el terme municipal de 
Castellar del Vallès. Tal i com es pot veure a continuació, els moviments de passatgers per 
franja horària i per parada segueixen tendències diferents entre una i altre línia: 



110   DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

 
C6 

 

Fig. 5.1. Moviments d’usuaris de la línia C6 (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Els moviments per franja horària de la línia C6 es caracteritzen per tenir dues puntes 
horaris ben definides: de 07:30 a 09:00 i de17:00 a 18:00, representant el 54% del total de 
moviments. En canvi, en els moviments per parades, n’hi ha quatre que concentren el 52% 
dels moviments: Can Font, IES Castellar, Illa de serveis i pistes d’atletisme. 

C4 

 
Fig. 5.2. Moviments d’usuaris de la línia C4 (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

En els moviments de la línia C4 trobem puntes de moviments importants: Per un cantó, en 
els moviments de la franja horària, els més destacats es localitzen a les 07:00 – 08:00 i de 
16:00 – 19:00, representant el 47% del total. Els moviments de les parades es localitzen 
els més importants a les parades dels Pedrissos, el Coral, Pl. Forjador, Sant Feliu del Racó 
i a la Capella Montserrat, les quals agrupen el 51% dels moviments, encara que els fluxos 
de les pujades i les baixades són més constants que en la línia C6 durant tot el recorregut. 

Mitjançant les línies de transport col·lectiu interurbanes del municipi, les quals tenen parada 
a Plaça Espanya i Plaça Antoni Lloncha Sabadell, és possible realitzar un intercanvi modal 
per tal de desplaçar-se a zones més allunyades del territori, possibilitant així, augmentar el 
recorregut ofert per les línies que donen servei a Castellar del Vallès. 

Les línies C1 i C3 són les que fan possible aquest intercanvi, on la C1 té un pes específic 
més important ja que el nombre de viatgers diaris és molt més elevat. Tant el nombre dels 
serveis com els temps d’espera són apropiats (un mínim de 7 serveis i un màxim de 41 
serveis), encara que en els intercanvis de tren – bus en horari nocturn hi poden haver 
temps d’espera d’uns 55 minuts. Aquesta problemàtica, segons la Generalitat de 
Catalunya, s’esmenarà amb el retard dels serveis de sortida des de Sabadell dels 
autobusos de les 21:15 i 21:45. 
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5.1.2. Caracterització del vehicle privat motoritzat 

Els elements que defineixen l’estructura territorial de Castellar del Vallès són dos: la zona 
baixa compresa pel Pla de la Bruguera i la zona alta on hi predominen els accidents 
orogràfics. La població del municipi s’agrupa en 11 nuclis urbans. A grans trets aquests els 
podem agrupar en tres grans grups: el centre urbà, el nucli industrial i les urbanitzacions i 
altres nuclis urbans. 

El terme és travessat principalment per dues carreteres, una en direcció S-N, de Sabadell 
a Sant Llorenç Savall (carretera B-124) i l’altra en direcció SW-NE de Terrassa a Caldes de 
Montbui (carretera C-1413a). Les dues vies, juntament amb la carretera BV-1249 que 
connecta el nucli de Sant Feliu del Racó amb la carretera B-124, formen part de la xarxa 
viària externa del municipi. A més, hi ha nombroses pistes i camins que porten a les 
diferents masies i edificacions aïllades. 

Dels resultats obtinguts en els aforaments automàtics de la xarxa viaria externa (accessos i 
vies interurbanes) se’n desprèn que el tram Sabadell – Castellar del Vallès de la carretera 
B-124 és el tram amb més carrega de vehicles, en concret amb una IMD de 37.739 
vehicles (any 2010), sent dotze cops superior a la registrada en el tram entre Castellar i 
Sant Llorenç Savall. I les IMDs dels punts d’aforaments de la carretera C-1415a (dins del 
municipi de Castellar) es troben al voltant de 7.400 i 8.800 vehicles, sent més altes en 
direcció Sentmenat. 

Les vies per desplaçar-se en els trajectes interns s’han jerarquitzat, segons la tipologia i 
funcionalitat, envies principals urbanes, vies secundàries urbanes i vies veïnals. 

Les vies principals urbanes que conformen la xarxa primària (ctra. de Sabadell, l’eix Ctra. 
de Sentmenat – C.Passeig– Ctra. de Terrassa, i les rondes de Tolosa i Llevant) són les 
vies més transitades ja que connecten el centre urbà amb els principals accessos i vies 
interurbanes. 

En el nucli urbà de referència i en les zones industrials s’han classificat com a vies 
secundàries urbanes aquelles destinades al trànsit d’aproximació als diferents barris, 
recollint el trànsit local per portar-lo a la xarxa primària o a l’inrevés. I en les urbanitzacions 
i en els altres nuclis urbans les que connecten amb les vies interurbanes i les que tenen la 
funció de distribuir el trànsit. De totes elles les vies que suporten una major càrrega de 
vehicles són: el C. Prat de la Riba, C.Catalunya, C. Garrotxa, C. Barcelona C. Balmes 
C.Fàbregues i C. Major; en general, les que es localitzen en el nucli urbà de referència. 

La resta de carrers del municipi acaben de formar la malla municipal i per les seves 
característiques no tenen una càrrega de vehicles significativa (veure Figura 3.30) 

Gran part del viari del nucli urbà de referència de Castellar del Vallès té un únic sentit de 
circulació, a excepció del nucli antic i de les vies principals urbanes i de les vies internes 
amb una amplada que permet la circulació en dos sentits. En canvi, la majoria dels vials de 
les urbanitzacions i del altres nuclis urbans són de doble sentit. Quant a la tipologia de les 
interseccions de la xarxa bàsica hi predomina la de tipus Y , X i rotonda amb un 32%, 21% 
i un 17% respectivament. 

Cal destacar que l’Ajuntament de Castellar regula la circulació de vehicles pesants, de 
manera que prohibeix la circulació de tots aquells vehicles que transportin mercaderies per 
les vies urbanes. Per regular la circulació de vehicles que es troben en trànsit s’han 
establerts uns itineraris per on es permet el pas d’aquest vehicles, i només podran passar 
al centre urbà en el cas que hagin de descarregar mercaderies. Així doncs, els itineraris 
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establerts es concentren a les rondes Tolosa i Llevant, a la ctra. Sabadell i a la carretera de 
Terrassa a Sentmenat (tram interurbà). 

L’anàlisi del nivell de trànsit s’ha realitzat a partir de les capacitats i de les intensitats dels 
vials.  

Les intensitats s’aconsegueixen a partir de la creació d’una aranya de trànsit realitzada en 
base als aforaments tant manuals com automàtics que s’han realitzat en el municipi (veure 
apartat 4.5). 

Un cop s’han establert les intensitats de trànsit i jerarquitzant cada vial per la seva 
capacitat, s’obtenen uns índex de saturació que reflecteixen en quin grau de càrrega es 
troben els vials. (veure plànol 18 i 19). 

 
Fig.5.3. Capacitat actual dels vials (Font: Elaboració pròpia) 

5.1.3. Model d’aparcament 

· Balanç residencial 

Un cop analitzada l’oferta, en via pública i fora via pública, i la demanda del municipi, es pot 
avaluar quin és el resultat del creuament d’aquestes dades, obtenint valors representatius 
de com està el municipi a nivell de dèficit o superàvit de places d’estacionament 
residencial. 

Un cop fet aquest creuament, els resultats han estat següents: 
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Fig. 5.4 Balanç de l’estacionament del municipi (Font: Elaboració pròpia) 

  OVP OFVP Demanda Balanç 

Nº DESCRIPCIO Lliure C/D Zona 
blava PMR Reservades Guals Solars 

públics 
Pàrquing 
soterrat Demanda_TFC* Balanç 

TFC* 

1 NORD (Casc antic) 235 4 28 3 4 413 81 - 739 29 

2 NORD-EST (+ Fruiters-Virreina) 1.006 6 6 2 - 1.237 120 - 1.803 574 

3 CENTRE-OEST 135 15 154 3 - 802 50 250 1.135 274 

4 OEST (+ Can Barba) 630 1 - 3 - 824 13 - 1.339 132 

5 CENTRE (Sud-Est) 885 2 13 7 3 969 0 - 1.081 798 

6b AIRESOL A B C 102 - - - - 708 - - 362 448 

6c CAN FONT CAN N'AVELANEDA 504 - - - - 1.584 41 - 669 1.460 

6 POLIGONS INDUSTRIALS 3.411 7 - - - 20 125 - 6 3.557 

7 CENTRE (Eixample) 425 2 11 4 - 873 - - 1.476 -161 

8 CENTRE (Est) 447 5 62 1 1 755 116 - 1.325 62 

9 SUD-EST (Eixample) 609 8 12 3 - 1.107 60 - 1.517 282 

10 RESIDENCIAL CAN CARNER 582 - - - 1 787 - - 911 459 

11 SANT FELIU DEL RACÓ-EL 
RACÓ 297 2 - - - 1.261 110 - 665 1.005 

12 AIRESOL-D - EL BALCÓ 165 - - - - 1.188 12 - 668 697 

13 CENTRE-SUD (Eixample) 630 4 - 11 - 817 48 - 1.311 199 

* TFC: Turismes, furgonetes i camions 
Taula 5.2. Balanç de l’estacionament residencial de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

Els resultats obtinguts mostren que a nivell general, no hi ha dèficit de places 
d’estacionament. Un exemple destacat és el sector de Can Font i Can n’Avellaneda, on hi 
ha un superàvit de 1.460 places. 

Si analitzem més detalladament la zona del nucli urbà de referència per seccions censals, 
trobem un dèficit localitzat en la secció 7 (Centre Eixample)  de 161 places. Un cop 
analitzades la resta de seccions censals i amb les dades obtingudes en el  treball de camp, 
s’arriba a la conclusió que són les zones més properes adjuntes a la secció 7 les que 
absorbeixen el dèficit d’aquestes places, ja que entre les 4 seccions adjacents acumulen 
un superàvit de 1.403 places. 

Centre urbà 
2.648 

Can Font Can n’Avellaneda 
1.460 
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11 
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1 
2 

3 
8 

4 

9 5 
7 

13 

10 

6b 
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El balanç d’oferta-demanda del sector Nord (Casc antic) no arriba a tenir valors negatiu, 
però presenta un excedent de un nombre força reduït de places (29 places). Aquesta zona 
es caracteritza per està formada per carrers estrets on predominen les prioritats invertides. 

El sector de Sant Feliu del Racó destaca per tenir un superàvit important de places (1.005) 
degut a la elevada oferta fora via pública, especialment en guals (1.261). 

En el balanç residencial no s’ha tingut en compte el sector dels polígons industrials ja que 
d’una banda, la demanda residencial és pràcticament inexistent enfront a la gran oferta en 
via pública. Per l’altre banda, i segons les dades facilitades per l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona, no es pot calcular la reserva de places fora via pública (guals) ja que la 
manera de tributar d’ aquestes places a l’hora de pagar els impostos (Padró de guals) es fa 
en m² de superfície industrial i no pel nombre de places d’aparcament. 

· Balanç infraestructural 

Es tracta d’analitzar quin és el nombre de turismes que no disposen d’una plaça 
d’aparcament fora de la via pública. Per tant, el resultat de creuar oferta-demanda 
d’aparcament fora via pública (guals privats i bosses d’aparcament). 

 

* Index de cobertura de pàrquing 

Fig. 5.5 Balanç infraestructural. (Font: Elaboració pròpia) 

L’índex de cobertura de pàrquing defineix molt bé quin es l’estat de l’oferta fora de via 
pública de la zona, ja que indica quin és el percentatge en tant per u de la demanda que 
queda coberta, representant les seccions deficitàries amb valors inferiors a 1 i les seccions 
amb superàvit amb valors superiors a 1. El que indica es el percentatge ponderat d’oferta 
que cobreix la demanda. 

Les seccions 2, 4, 7 i 8 son les seccions amb un major dèficit infraestructural, amb valors 
negatius entre 500 i -600 places. Cal destacar que en general, tota la zona del nucli es 
deficitària. 

 
   Oferta FVP Demanda 

FVP 
BALANÇ 
oferta-

demanda 
ICP* 

Secció Descripció Guals Bosses   
 

1 NORD (Casc antic) 413 - 739 -326 0,6 

2 NORD-EST (+ Fruiters-Virreina) 1237 - 1803 -566 0,7 

3 CENTRE-OEST 802 250 1135 -83 0,7 

4 OEST (+ Can Barba) 824 - 1339 -515 0,6 

5 CENTRE (Sud-Est) 969 - 1081 -112 0,9 

6a POLIGONS INDUSTRIALS 20 - 6 14 3,3 

6b AIRESOL A B C 708 - 362 346 2,0 

6c CAN FONT CA N'AVELLANEDA 1584 - 669 915 2,4 

7 CENTRE (Eixample) 873 - 1476 -603 0,6 

8 CENTRE (Est) 755 - 1325 -570 0,6 

9 SUD-EST (Eixample) 1107 - 1517 -410 0,7 

10 RESIDENCIAL CAN CARNER 787 - 911 -124 0,9 

11 SANT FELIU DEL RACÓ 1261 - 665 596 1,9 

12 AIRESOL-D - EL BALCÓ 1188 - 668 520 1,8 

13 CENTRE-SUD (Eixample) 817 - 1311 -494 0,6 
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En canvi, les urbanitzacions del municipi i la zona de polígons industrials tenen superàvit 
de places, on la oferta soterrada cobreix la demanda residencial existent. 

5.2. Caracterització del sistema futur de mobilitat 

5.2.1. Planejament vigent 

El planejament urbanístic d’un municipi s’ha de regir pel principi de relació existent entre 
els instruments urbanístics aplicables en cada moment. Segons estableix el Decret de la 
Llei d’urbanisme 305/2006, de 18 de juliol, els plans urbanístics han d’ésser coherents amb 
les determinacions del pla territorial general i els plans territorials parcials i sectorials que li 
són corresponents i facilitar-ne l’acompliment. 

Els plans que afecten a Castellar del Vallès i la forma en com ho fan es descriuen a 
continuació: 

Planejament supramunicipal 

El Pla  Territorial  General  de  Catalunya  (PTGC)   actua com a marc general de 
planejament de tot el territori català articulat per la Llei 1/1995, de 16 de març. Aquest Pla 
dicta les línies estratègiques bàsiques a seguir en tot el territori català, agrupant-lo i 
delimitant-lo en diferents sistemes de proposta, els quals els identifica amb diferents 
denominacions, segons les tasques que se’ls assigna. 

Els sistemes de proposta es concreten en àmbits funcionals territorials (AFT), que 
constitueixen un nivell territorial definit a partir dels sistemes urbans existents i de les 
relacions i funcionalitats que s’estableixen entre aquests. Castellar del Vallès pertany a 
l’àmbit funcional territorial Metropolità. 

El Pla Territorial General de Catalunya defineix tres sistemes d’expansió i articulació del 
sistema central metropolità, Castellar del Vallès s’inclou al sistema urbà: 
Sabadell+Terrassa+part del sistema de Barcelona a les dues comarques del Vallès. El Pla 
vol potenciar el desenvolupament qualitatiu d’aquests sistemes d’expansió i articulació 
preservant els espais encara lliures d’edificació i no classificats com a sòls de nou 
creixement i destinant-los preferentment a espais de lleure de la població, aprofitant el seu 
elevat valor paisatgístic i ecològic, que ha de contribuir a l’equilibri de la relació home 
natura. 

A partir del PTGC es desenvolupen dos  tipus de plans, aquests són els següents:  

- Plans territorials parcials: són els instruments per a definir els objectius d'equilibri 
d'una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi 
emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur. L'àmbit dels 
plans és, com a mínim, d'extensió comarcal i pot agrupar les unitats comarcals 
establertes en la divisió territorial de Catalunya però, en cap cas, no les pot dividir. 

- Plans territorials sectorials: són els plans d'incidència territorial en àmbits 
temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el territori de 
Catalunya. 

Plans territorials parcials 

Amb l’objectiu de desenvolupar les directrius del PTGC, es van agrupar les comarques en 
7 àmbits funcionals desenvolupats per Plans Territorials Parcials (PTP). L’encaix territorial 
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del municipi de Castellar del Vallès passa a ser del Pla Territorial Parcial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (PTPRMB): Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Barcelonès, Alt Penedès i Garraf, aprovat el 20 d’abril del 2010. 

El PTPRMB ordena els sistemes d’infraestructures, assentaments i espais oberts 
concretant les seves propostes, si bé ho fa amb caràcter orientatiu, i sempre contemplant i 
respectant les determinacions dels plans sectorials i altres plans de rang superior que 
afecte a l’àmbit del Pla. 

A la Plana del Vallès el Pla preveu les següents millores d’infraestructures viàries:  

- Ronda del Vallès  

- Ronda Oest de Sabadell 

- Ampliació de la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès 

- Millora i variants de l’eix Castellar del Vallès–Sentmenat–Caldes de Montbui–Lliçà 
d’Amunt-Canovelles. 

- La Ronda Est de Sabadell o eix del Ripoll 

- Ronda Est de Terrassa 

- Ronda de Rubí 

- Acabament de les Rondes de Sant Cugat del Vallès 

- Vials de ronda de Cerdanyola del Vallès 

- Vial de ronda de Ripollet 

- Variants i millora de l’eix del sistema Sentmenat – Polinyà - Santa Perpètua - la 
Llagosta 

- Millora i variants de l’eix del Tenes (BV-1602) entre Montmeló i Bigues i Riells 

- Reconversió en via suburbana de l’actual autovia C-17 entre Mollet del V. i 
Granollers 

- Via Interpolar entre Castellbisbal i Granollers 

- Connexió entre la ronda de Granollers i l’AP7/C-35 a través de la carretera de 
Valldoriolf. 

- Millora i variants de la BV-5001entre Sta. Coloma de G. I La Roca del V. 

- Variants de la C-59 a Sant Feliu de Codines i Castellterçol 

- Millora de la N-150 entre Sabadell i Terrassa 

- Millora de la C-1413a entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del Vallès 

- Millora de la C-1415c entre La Roca i la ronda de Granollers per adaptar-la a la 
mobilitat local un cop executades les connexions de la C-35 i la Ronda del Vallès. 
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Fig. 5.6. Actuacions previstes en el PTPRMB en la xarxa d’estructurants secundàries i estructurants 

suburbanes propera a Castellar del Vallès. (Font: PTPRMB). 

Un dels objectius principals del Pla és el de millorar la mobilitat en transport públic de la 
regió metropolitana potenciant els sistema d’infraestructures ferroviàries, millorant i 
estenent la xarxa de ferrocarrils. 

En aquest sentit el PTPRMB proposa ampliar la xarxa de metro comarcal d’FGC amb un 
conjunt de noves línies i d’extensions de les actuals. Una d’elles és el perllongament de la 
línia de Sabadell del Metro del Vallès (FGC) fins a Castellar del Vallès i la nova connexió 
entre Barcelona i el Vallès a través d’un nou túnel ferroviari sota Collserola que uneix la 
part est de Barcelona amb Cerdanyola i la Universitat Autònoma, Sant Quirze, Sabadell i 
Terrassa. 

 
Fig. 5.7. Proposta de la xarxa ferroviària prevista en el PTPRMB. (Font: PTPRMB). 

Plans territorials sectorials 

Les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) constitueixen el marc orientador del seguit 
d'instruments de planificació previstos a la Llei de la mobilitat, mitjançant l'establiment 
d'orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control 
que cal aplicar en l'elaboració dels diferents plans previstos a la Llei: 
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- Els plans directors de mobilitat: tenen per objecte el desenvolupament territorialitzat 
de les DNM a les àrees funcionals de planificació de Catalunya. 

- Els plans específics:  tenen com a objectiu el desenvolupament sectorialitzat de les 
DNM, per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas del 
transport de persones com en el cas del transport de mercaderies. Aquells plans, 
que en el seu àmbit territorial comprenen el conjunt de Catalunya, tenen la 
consideració de plans territorials sectorials. 

- Els plans de mobilitat urbana: són el document bàsic per a configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 

Les DNM parteixen de les conclusions establertes a partir de la diagnosi realitzada sobre 
l’estat dels diferents tipus de mobilitat en el territori català i dels escenaris de futur previstos 
pel que fa a la demografia, l’economia i la mobilitat. Les directrius s’han estructurat en les 
següents línies estratègiques: 

- Incorporar en la planificació urbanística criteris que permetin reduir la mobilitat i 
garantir l’accessibilitat sense restar competitivitat. 

- Potenciar modes de transport més sostenibles i segurs. En el cas de viatgers, el 
transport públic, a peu i amb bici. Per a les mercaderies, el transport en ferrocarril i 
el transport marítim. 

- Millorar l’eficiència i la seguretat de cada mode de transport. 

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM)s’emmarca 
en la Llei 9/2003 de la mobilitat i en el Decret 466/2004, relatiu a determinats instruments 
de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.  

El pdM, aprovat el 02 de setembre de 2008, és el primer document que es redacta 
d’aquestes característiques a Espanya i és l’instrument i l’antecedent per als plans 
directors de mobilitat que promouen la resta de consorcis de transport públic que hi ha a 
Catalunya. Al mateix temps, el pdM constitueix el principal referent per al desenvolupament 
dels plans de mobilitat urbana dels diferents municipis de l’RMB. 

L’objectiu principal és planificar la mobilitat de la regió tenint present tots els modes de 
transport, el passatge i les mercaderies i fomentant els desplaçaments dels modes no 
motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les 
Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei), i en coherència i subordinat a les 
directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 

Per a la redacció del pdM es va realitzar un estudi tendencial per a l’any 2012 respecte 
l’any 2004 de la mobilitat dins d’àrea de la RMB tenint en compte les previsions de 
creixement demogràfic, els llocs de treball tendencials i el desenvolupament del sòl 
urbanitzable programat, a més del desenvolupament de les infraestructures viàries 
previstes. D’aquest informe se’n pot extreure per a l’àrea d’estudi: 

- El creixement del trànsit de vehicles lleugers entre el 2004 i el 2012 és d’un 20,8% 
a la xarxa del Ministeri, d’un 16,1% a les vies de la Generalitat, d’un 28,3% a les 
vies de la Diputació de Barcelona. 

- La carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès segueix mostrant nivells de 
saturació. 
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- L’autopista C-58 és, juntament amb les Rondes de Barcelona, la que presenta més 
problemes de congestió de la xarxa viària catalana, sobretot a la seva entrada a 
Barcelona pel Nus de la Trinitat i al seu enllaç amb l’AP-7. El tram entre Barcelona i 
l’AP-7 segueix amb problemes de congestió però el nivell de servei millora entre la 
sortida nord de Sabadell i l’AP-7. 

Dins el terme municipal de Castellar del Vallès i al municipis col·lindants, el pdM preveu 
actuacions com és el cas de la Ronda Oest de Sabadell, el perllongament de la línia 
del FGC Sabadell (Estació) - Pl. Espanya, noves estacions de tren a Sabadell, 
Terrassa, i Granollers, la creació d'una xarxa de carrils bicicleta interurbana, la creació 
de nous serveis perimetrals de transport públic i la creació d’un punt d’intercanvi modal 
de tipus “hub” servit per diverses línies d’autobús des de les principals ciutats de l’RMB 
cap a l’UAB de Cerdanyola del Vallès. 

Així, el pdM proposa com a fites: 

- Un model de mobilitat integrador de les polítiques urbanístiques i de la mobilitat pel 
que fa a la localització dels habitatges, les activitats i la implantació 
d’infraestructures, que aturi la dispersió territorial i construeixi una estructura de 
ciutats ben connectada amb el transport públic. 

- Un model de mobilitat sostenible i segur que millori els paràmetres ambientals de 
l’RMB, que promogui la transferència d’usuaris i usuàries dels vehicles privats cap 
als models no motoritzats i el transport públic que garanteix una xarxa viària 
segura. 

- Un model de mobilitat eficient que garanteixi la competitivitat de l’economia i que 
promulgui l’ús de combustibles nets amb mínim impacte sobre la salut del es 
persones i el medi ambient. 

- Un model de mobilitat equitatiu que col·labori a augmentar la qualitat de vida a 
l’RMB, el seu reequilibri social, a garantir l’accessibilitat per a les persones amb 
mobilitat reduïda i eviti l’exclusió social que es pugui originar per la manca de 
mitjans de transport d’algun dels seus ciutadans. 

Aquestes fites s’han traduït en 11 objectius operatius dels quals s’han formulat 90 
propostes articulades en 9 eixos d’actuacions. 

L’any 2006 es va aprovar el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) de 
la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques defineix 
la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries que estructuren Catalunya. Aquest pla recull 
en un sol document totes les grans propostes d’infraestructures, tant les que són 
competència de la Generalitat com les que ho són de l’Estat. A l’àmbit viari, les propostes 
d’aquest pla inclouen la xarxa transeuropea, la bàsica i la comarcal. A l’àmbit ferroviari, les 
propostes inclouen la xarxa d’altes prestacions, la de ferrocarril convencional de transport 
de viatgers i la de transport de mercaderies. 

El PITC manté el criteri del Pla de Carreteres de l’any 1985, de que cap municipi de 
Catalunya no quedi situat a més de 25 km d’alguna de les carreteres que integren la xarxa 
bàsica. Casi tots els nuclis habitats de les comarques centrals són a menys de 25 km d’un 
accés a la xarxa bàsica. Per aquests fet, les propostes del Pla territorial es centraran 
principalment a la millora i racionalitzament de les infraestructures existents, en matèria 
d’infraestructures de mobilitat. 
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En aquest sentit, i per a la xarxa de vehicles motoritzats, el PITC contempla trams de 
tancament de la xarxa bàsica primària com la Ronda oest de Sabadell i el desdoblament 
de la C-59 entre Mollet – Caldes de Montbui, totes elles fora del municipi de Castellar del 
Vallès. Les propostes del PITC pel que fa al quart cinturó es subordinen amb al resultat de 
les anàlisis mes detallades que és portaran a terme en altres plans territorials i transports 
com el Pla territorial metropolità, i el Pla director de mobilitat de l’RMB. 

I pel que fa a les infraestructures per a transport públic, preveu en l’àmbit més proper a 
Castellar el perllongament de les línies d’FGC S2 al Vallès fins a Matadepera i Castellar i la 
línia Orbital ferroviària Vilanova - Vilafranca - Martorell – Terrassa - Sabadell - Granollers – 
Mataró. 

El PTPRMB és respectuós amb les determinacions del PITC, desenvolupant-les de forma 
integrada amb la resta de sistemes que li pertoca ordenant-les i ajustant-les a la seva 
escala de treball. 

El Pla Director d'Infraestructures de transport públic (2001-2010) recull totes les 
actuacions en infraestructura de transport públic per al decenni 2001-2010 a l’àmbit de la 
regió metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que 
l’explota. Les característiques del PDI són:  

- Integral: Inclou totes les actuacions d’infraestructura en TPC a la seva àrea 
d’influència, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que 
l’explota.  

- Revisable: amb un informe anual sobre el seu grau de compliment, i una revisió 
triennal o quadriennal.  

- Amb informació i participació de les administracions, operadors i usuaris, a través 
dels seus representants. 

En el PDI 2001- 2010 preveu ,entre altres, una nova estació a Sabadell (Can Llong) i el 
Perllongament de la S2 (FGC) fins a plaça Espanya, també a Sabadell. 

Fins ara ha estat vigent el Pla Director d'Infraestructures 2001-2010 i recentment s'ha 
presentat l’avanç del PDI 2009-2018 i s’ha iniciat la seva tramitació ambiental. Es tracta del 
pas previ a la seva aprovació inicial. L’avanç contempla el perllongament del Metro del 
Vallès (línia S2 del FGC)  a la ciutat de Sabadell, constituït per la construcció de tres noves 
estacions en el centre urbà, a més de l’estació de Sabadell Passeig que substitueix l’actual 
estació de Can Feu; i el perllongament del Metro del Vallès a la ciutat de Castellar del 
Vallès des de l’estació de Ca n’Oriac de Sabadell. 

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) és un altre pla territorial sectorial i 
defineix les directrius i les línies d’actuació per els propers anys en relació a l’oferta dels 
serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema. A més, el Pla fa 
seus els objectius i les fites que es recullen a les Directrius Nacionals de Mobilitat i el Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya, relacionats amb la millora dels serveis de 
transport col·lectiu per carretera i per ferrocarril i els adapta a les necessitats que s’hi han 
detectat actualment. 

Els objectius i directrius que estableix el PTVC són: 

- Coordinar els serveis ferroviaris i d’autobusos i establir la xarxa integrada de 
transport públic de Catalunya. 
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- Relacionar els serveis de transport públic, adaptar els modes de transport al territori 
i millorar l’eficiència dels recursos. 

- Incrementar la participació del transport comercial. 

- Reducció de les externalitats del transport. 

- Increment i millora de l’oferta de transport públic. 

- Millora del sistema d’informació adreçat a les persones usuàries del conjunt del 
transport públic col·lectiu. 

- Ampliar la integració tarifària als consorcis de Lleida, Girona, Tarragona i del Bages 
i dissenyar la integració tarifària de tot Catalunya per a l’any 2012. 

- Millorar la qualitat i l’eficiència del servei de transport públic 

El gener del 2009 es va aprovar el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) 
amb la finalitat d’establir eines efectives de planificació i desenvolupament per a la 
promoció de la bicicleta com a mitja de transport, lleure, esport i turisme. Les línies de 
treball són les següents: 

- Dissenyar una xarxa per cobrir les necessitats de la demanda d’ús de la bicicleta. 

- Connectar la bicicleta amb la resta de mitjans de transport, especialment el 
transport públic. 

- Resoldre els conflictes amb la resta de mitjans de transport. 

- Establir normes de disseny relatives a la construcció de la xarxa: característiques 
geomètriques, enllumenat, estacionament, senyalització,... 

- Motivar la societat en l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i d’oci. 

- Vetllar per la seguretat del ciclista. 

Principals actuacions a l’entorn de Castellar del Vallès 

A l’entorn més proper de Castellar del Vallès el planejament supramunicipal preveu 
millores d’infraestructures viàries, de transport públic i bicicleta. 

Les principals propostes de la xarxa viària estructurant primària i estructurant suburbanes 
primàries són les següents: 

- Ronda del Vallès (carretera B-40)  

La proposta de la Ronda del Vallès o Quart Cinturó  (B-40) uneix els diferents 
sistemes urbans de la plana del Vallès i el Baix Llobregat. Aquesta via té un 
caràcter de ronda i té nombrosos enllaços amb les rondes urbanes de cada 
sistema. I a més, el seu traçat s’ajusta al límit dels continus urbans per minimitzar la 
fragmentació dels espais. 

De moment, s’han inaugurat els primers trams del Quart Cinturó, concretament el 
tram Abrera – Olesa de Montserrat i el tram Viladecavalls – Terrassa. Els dos trams 
inaugurats sumen un total de 7 quilòmetres i s’han dissenyat amb una configuració 
de tres carrils de circulació per sentit. 
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Pel que fa al traçat entre Terrassa i la Roca del Vallès, el 30 de juliol de 2010 el 
BOE publicava l'anunci d'informació pública de l'estudi informatiu del "Cierre de la 
Autovía Orbital de Barcelona", és a dir el traçat proposat per aquest últim tram. El 
termini per presentar al·legacions finalitzava el 2 de setembre. Però després de 
diverses peticions de pròrroga formulades per diversos ajuntaments i entitats, el 
Ministeri de Foment ha fet pública el 26 d'agost una pròrroga fins al 9 d'octubre.  

L’alternativa proposada pel Ministeri de Foment té una longitud total de 34,7 
quilòmetres i es preveuen 10 enllaços amb diferents carreteres i ciutats durant tot el 
seu recorregut. L’afectació del traçat a Castellar és mínima i a més, no perjudica el 
futur desdoblament de la carretera B-124 al pas pel municipi. 

Fig. 5.8. Enllaç del Quart Cinturó amb la carretera B-124. (Font: ADENC i elaboració pròpia). 

- Ronda Oest de Sabadell 

A l’octubre de 2003 es va posar en servei la primera fase de la Ronda Oest de 
Sabadell que consistia en la connexió entre la C-58 i la N-150, construint una 
tercera sortida de l’autopista a Sabadell.  

Actualment s’està duent a terme els treballs  en la construcció d'un nou tram de 
ronda de tres quilòmetres de longitud, des de l'N-150, on finalitza actualment, fins a 
la carretera de Matadepera (BV-1248). 

Aquesta actuació millorarà la mobilitat i afavorirà la seguretat i la fluïdesa de la 
circulació, ja que permetrà alleugerir el trànsit interior de Sabadell. Es calcula que la 
ronda, un cop perllongada, registri uns 30.000 vehicles diaris, de mitjana. Es preveu 
que les obres finalitzin a l'estiu de 2011. 

Segons el traçat definitiu del últim tram del Quart Cinturó (Terrassa – Roca del 
Vallès) presentat pel Ministeri de Foment es pretén facilitar l'enllaç d'un sector de la 
Ronda Oest amb el Quart Cinturó, en concret al punt on hi haurà un tram format per 
un fals túnel per sota de l'avinguda de Can Deu (Sabadell). El túnel tindrà sortida 
amb un viaducte de 495 metres sobre el riu Ripoll i des d’aquest punt es podrà 
accedir a la carretera B-124. 

Un cop es perllongui el recorregut de la Ronda i el tram del  Quart Cinturó fins a la 
carretera B-124 el trànsit que prové de la població de Castellar del Vallès podrà 
accedir directament a la C-58 evitant l’itinerari actual per l’interior de la població de 
Sabadell. 

 

B-124 

Quart Cinturó 
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Fig. 5.9. Prolongació de la Ronda Oest de Sabadell i el seu enllaç amb el Quart Cinturó. (Font: ADENC i 
elaboració pròpia). 

Les principals propostes de la Xarxa viària estructurant secundària són les següents: 

- Ampliació de la B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès 

Per tal de millorar la fluïdesa viària en aquest àmbit i la seguretat dels conductors, 
el DPTOP ha previst el desdoblament d’aquesta carretera, ara d’un carril per sentit, 
en un tram de 2,8 quilòmetres entre Castellar del Vallès i Sabadell. A més 
d’augmentar la capacitat i les prestacions d’aquesta carretera, aquesta actuació 
permetrà afavorir les comunicacions a la comarca i les connexions amb Barcelona i 
l’àrea metropolitana. Es preveu que la redacció del projecte constructiu quedi 
enllestit l’hivern 2011 per tal d’impulsar a continuació la programació de les obres.  

 

Fig. 5.10. Desdoblament de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell. (Font: GISA). 

En el traçat, es diferencien dos trams: 

· Un primer tram, d’1,6 quilòmetres de longitud, correspon a la zona més 
propera a Castellar del Vallès, on la via creua diferents sectors industrials. A 

Quart Cinturó 

Ronda Oest de Sabadell 
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l’altura de l’encreuament amb el carrer Osona, s’ampliarà la rotonda existent 
per adaptar-la a les característiques de la nova via, fins a arribar a un 
diàmetre exterior de 51 metres. Per tal de reordenar els accessos a la zona 
del polígon de Can Bages, es preveu una nova rotonda de 60 metres de 
diàmetre exterior, actuació que el DPTOP ha avançat mentre s’enllesteix la 
redacció del projecte de desdoblament. Cal remarcar que des de l’inici 
d’aquest tram es crearà una nova calçada lateral al costat est del tronc al 
llarg d’1 quilòmetre, formada per 2 carrils de 4 metres d’ample cadascun. 

· Un segon tram, d’1,2 quilòmetres de longitud, correspon a la zona més 
pròxima al pont sobre el riu Ripoll, al terme de Sabadell. A més del 
desdoblament de la carretera, se’n preveu suavitzar el pendent.  

El projecte també inclourà la millora d’accessos, la implantació de mesures 
d’integració ambiental, i finalment la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada 
que discorrerà paral·lel a la carretera. 

A més, el traçat serà compatible amb la connexió prevista per la futura ronda del 
Vallès i l’estudi del perllongament de la línia de FGC fins a Castellar. 

- Millora i variants de l’eix Castellar del Vallès–Sentmenat–Caldes de Montbui–
Lliçà d’Amunt - Canovelles. 

El Pla proposa la millora de la connexió dels municipis del nord de la plana del 
Vallès a través de la millora de la carreteres que comuniquen els municipis de 
Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui, Lliçà d’Amunt i Canovelles. 

 
Fig. 5.11. Zona de la millora i variants de l’eix Castellar del Vallès–Sentmenat–Caldes de Montbui–Lliçà 

d’Amunt-Canovelles. (Font: PDTOP) 

- La Ronda Est de Sabadell o eix del Ripoll 

L’eix del Ripoll, en una primera instancia, ha de connectar les calçades laterals de 
la B-30, la ctra. de Santa Perpètua i la interpolar amb la zona del Cementiri de 
Sabadell i continuar des de la zona del cementiri fins a la connexió amb el nord de 
la ciutat i Castellar, amb connexió intermèdia amb la Ronda del Vallès (B-40). 
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Fig. 5.12. Traçat de la Ronda Est de Sabadell. (Font: Elaboració pròpia). 

A nivell de transport públic el planejament supramunicipal proposa les següents 
actuacions: 

- Nova estació de Can Llong 

Es tracta d’oferir el servei de rodalies C4 al nou barri de Can Llong (Sabadell), que 
tindrà una població de 10.000 habitants. És important també ressaltar la 
construcció d’un ampli aparcament de dissuasió en aquesta estació ja que, més 
enllà del mateix barri, s’ha de convertir en una estació important de la zona nord i 
oest de Sabadell i com també per als municipis propers, com Castellar del Vallès. 

 

 
Fig. 5.13. Nova estació de Can Llong de Renfe Rodalies R4 (Font: PDTOP) 

- Perllongament de la línia S2 de FGC a Sabadell fins a Ca n’Oriac 

El projecte de perllongament de la línia Barcelona-Vallès d’FGC a Sabadell 
proposa un traçat de gairebé 3 quilòmetres, aprofita l’actual túnel d’una via de 
Sabadell Estació i en construeix un segon que s’unifiquen a la nova estació del 
centre situada al passeig de Manresa amb accés a l’estació pel passeig de la Plaça 
Major i per la plaça de l’Àngel. La línia continua en paral·lel fins a l’estació de l’Eix 
Macià, situada al c. de Pi i Margall. Des d’aquí segueix fins a la plaça d’Espanya on 
es creua amb la línia de RENFE i genera l’estació d’intercanvi. 

Castellar del 
Vallès 

Quart Cinturó 

Ronda Est de 
Sabadell 
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Més al nord, s’ubicarà la nova estació de Ca n’Oriac i a continuació, com a final de 
línia, les cotxeres i una cua de maniobres soterrades.  

Actualment l’ampliació de la línia ja està en construcció i es preveu que aquesta 
actuació estarà operativa l’any 2012.La construcció d’aquest perllongament 
comporta la captació de 21.325 passatgers, dels quals, 1.862 provenen del vehicle 
privat 

Aquest perllongament permetria també la connexió amb la línia C4 de RENFE, amb 
la qual cosa hi hauria un nou intercanviador de molta utilitat que completaria l’efecte 
xarxa i afavoriria l’accés, per exemple, a la UAB i Sant Quirze. A més, aquesta 
nova estació permetria l’intercanvi modal amb les línies d’autobusos de Castellar 
del Vallès, Matadepera i Sant Llorenç Savall, i una possibilitat d'enllaçar també amb 
autobús a Sentmenat. 

 
Fig. 5.14. Traçat de la perllongament del metro (línia d’FGC S2) del Vallès a Sabadell. (Font: PDTOP) 

- Perllongament de la línia d’FGC S2 fins a Castellar del Vallès 

El perllongament del Metro del Vallès a la ciutat de Castellar del Vallès des de 
l’estació de Ca n’Oriac de Sabadell previst al Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya 2006- 2026 consisteix en la creació de dues noves estacions al Pla de la 
Bruguera (polígon industrial) i en el centre urbà del municipi. D’aquesta forma 
s’assoleix la cobertura ferroviària d’un municipi que ja supera els 20.000 habitants, i 
que a més es troba amb la carretera B-124 amb un alt grau de saturació. D’aquesta 
forma, s’assoleix una reducció significativa del temps de viatge entre Castellar del 
Vallès i el municipis del Vallès Occidental, a més de Barcelona. 

La construcció d’aquest perllongament comporta la captació de 7.130 passatgers, 
dels quals, 570 provenen del vehicle privat. L’estalvi total per part dels usuaris 
beneficiats per l’actuació ferroviària és de 1.426 hores en dia feiner, mentre que 
l’estalvi per menor congestió a la xarxa viària és de 856 hores en dia feiner. El 
perllongament del Metro del Vallès a la ciutat de Castellar incrementa la cobertura 
territorial ferroviària en una zona industrial i en el centre urbà d’aquest municipi. 
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Fig. 5.15. Traçat de la nova línia de Castellar del Vallès. (Font: PDTOP) 

- Línia Orbital ferroviària Vilanova - Vilafranca - Martorell – Terrassa - Sabadell - 
Granollers – Mataró. 

La futura línia orbital ferroviària pretén dotar de noves infraestructures de transport 
per tal de donar cobertura a totes aquelles activitats que es distribueixen per totes 
les comarques metropolitanes degut a les transformacions del model d’estructura 
territorial. Es una actuació amb l'objectiu de donar un servei ferroviari que uneixi les 
ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per la ciutat de Barcelona. 

Per tant, la possibilitat de fer aquest trajecte des de Castellar del Vallès es farà 
possible al nou intercanviador de la Plaça Espanya de Sabadell (Sabadell Nord), 
que es convertirà el intercanviador més important del Vallès. 

 

 
Fig. 5.16. Traçat de la línia orbital ferroviària. (Font: PDTOP) 

- Creació de nous serveis perimetrals. 

Una de les actuacions del pdM és la potenciació dels serveis en autobús a 
determinades relacions perimetrals o orbitals per tal de donar resposta a la mobilitat 
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centrípeta de l’RMB, i com a pas previ a la seva transformació en línies 
d’infraestructura fixa quan el volum de la demanda ho justifiqui. En aquesta 
actuació s’inclou l’àmbit Terrassa – Castellar del Vallès. S’ha previst la seva 
implantació per a l’any 2012. 

- El HUB de la UAB de Cerdanyola del Vallès. 

El campus de la UAB a Bellaterra és un important punt d’atracció de viatges, amb 
més de 30.000 estudiants, 3.000 personal docent i d’investigació i gairebé 2.000 
personal d’administració i serveis. D’altra banda, el Campus ocupa un lloc central 
en l’RMB, disposa d’estacions de ferrocarrils tant d’FGC com de RENFE Rodalies i 
està ben connectat per la xarxa bàsica de carreteres. 

Es per això que es preveu la creació d’un punt d’intercanvi modal de tipus “hub”, 
servit per diverses línies d’autobús des de les principals ciutats de l’RMB a raó 
d’una expedició horària.  

Una de les línies proposades començarà al municipi de Castellar i finalitzarà a la 
UAB, en concret la línia H07. 

S’ha previst la seva implantació per a l’any 2011 o 2012. 

 

Fig. 5.17. Xarxa de les línies d’autobusos de l’actuació del “hub” de TPC a la UAB. (Font: pdM de la RMB) 

I per últim, per fomentar l’ús de la bicicleta es proposa la següent actuació: 

- Creació d'una xarxa de carrils bicicleta interurbana. 

Es tracta de crear una xarxa de carrils bicicleta interurbana que connecti nuclis de 
l'RMB que estiguin situats entre ells a menys de 8 km i que tinguin entre ells uns 
fluxos de mobilitat superiors als 5.000 desplaçaments al dia, condicions tècniques 
per a què hi pugui haver una mobilitat interurbana en bicicleta prou important. La 
xarxa que compleix aquestes condicions està formada per 447 km, sent 6,3 km el 
tram comprès entre Castellar del Vallès i Sabadell.  

En les obres de desdoblament de la carretera B-124 entre Castellar i Sabadell també 
s’inclourà la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada que discorrerà paral·lel a la 
carretera.
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Planejament municipal 

Pel que fa a l’àmbit municipal, Castellar del Vallès es regeix pel Pla General d’Ordenació 
Urbana de Castellar del Vallès aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del 26 de maig de 1999, el text refós del qual fou 
aprovat el 20 d’abril de 2005.El PGOU de Castellar del Vallès constitueix la revisió del Pla 
General de la Comarca Urbanística de Sabadell aprovat per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme el 27 de juliol de 1978. 

Cal esmentar que a mitjans de juliol del 2010 es va aprovar per ple municipal la proposta 
relativa a la creació de la comissió per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Les principals raons són la necessitat que l’ordenació municipal 
s’adapti per tal d’afrontar nous requeriments i legislacions, la voluntat d’adequar-la a un 
nou context social i econòmic, i la intenció de tenir en compte els nous horitzons de futur 
que es plantegen, especialment amb la futura arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat al 
municipi. 

El Pla General vigent classifica el sòl segons els següents règims jurídics: 
 

SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

Residencial - en poble vell 

 
- en eixample 

 
- en sectors de planejament parcial 

 
- en edificació aïllada 

 
- en ordenació especial 

 
- en transformació d'ús 

INDUSTRIAL / TERCIARI 

DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL 

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 

SÒL NO URBANITZABLE 

- zona de restauració 

- zona de Pla Especial de protecció de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

- zona de parc forestal 

- zona agrària 

- zona d'interès ecològic i paisatgístic 

- zona de serveis de carreteres  

Taula 5.3Règim jurídic del sòl. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

El planejament aprovat al 1999 feia una previsió màxima de 1.273 habitatges (267.782 m2) 
distribuïts en 7 sectors de sòl urbanitzable i 8 sectors o polígons d’actuació en sòl urbà. 

Durant la vigència del Pla s’han tramitat i aprovat diverses modificacions del Pla General 
així com vàries figures de planejament les quals ja s’han executat, restant-ne dues 
pendents de desenvolupament: UA Escorxador i UA Cal Segalès, ambdues residencials 
amb un total de 10 habitatges cadascuna; i una en desenvolupament: Sector industrial Can 
Bages. 

 
Tipus Nom sector Habitatges Sostre (m2) Estat 

P.Parcial     

  Pol. I Pla de Bruguera 1a fase (PGOU 78)    

 8.1 Pol. I Pla de la Bruguera 2a fase 176 52.192 Executat 
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Tipus Nom sector Habitatges Sostre (m2) Estat 

P.Parcial     

 8.2 Can n’Oliver 125 42 Executat 

 8.3 La Soleia del Cosidor 210 45.002 Executat  

 8.4 Ronda de Llevant 55 45.151 Executat 

 8.5 Ampliació dels Furiters 81 11.769 Executat 

 8.6 Ampliació de la Virreina 15 34.384 Executat 

 9.1 Can Bages (industrial) - - Pendent d’execució 

P. Especial / U.A     

 5.1 U.A. Plaça Major 30 4.000 Executat 

 5.2 U.A. Cal Calissó – La Rabassada 36 4.500 Executat 

 5.3 U.A. Cal Sagalés 10 1.300 Pendent d’execució 

 5.4 U.A. Carrer Clavé 50 5.880 Executat 

 5.5 U.A. Puigvert-Santiago Rusiñol – C/Escorxador 10 1.840 Pendent d’execució 

 5.6 U.A. Onze de setembre – Ronda Llevant 20 1.400 Executat 

 5.7 P.E. Ca n’Avellaneda 30 12.000 Executat  

 6.1 P.E. Fàbrica Tolrà – Els Pedrissos 425 46.833 Executat 

  TOTAL 1.273 267.782  

Taula 5.4Estat dels sectors i àmbits de planejament derivat i gestió. (Font: Pla local d’habitatge de Castellar del 
Vallès 2010-2015) 

Tot i així, el Pla Local d’Habitatge de Castellar del Vallès 2010-2015 recull que resten per a 
executar pràcticament una cinquena part dels 1.273 habitatges previstos en el planejament 
general aprovat al 1999. Així doncs, queden per a construir 258 habitatges. 

A la taula 5.5 es mostra la ubicació i el nombre d’habitatges que queden pendents de 
desenvolupar. 

 
Tipus Nom sector Habitatges 

Polígons i sectors ja desenvolupats   

 8.5 Ampliació Els Fruiters 80 

 5.7 Ca n’Avellaneda 38 

 5.1 Plaça Major 35 

 8.3 Ca n’Oliver 15 

 8.3/8.4/8.5 La Soleia del cosidor, Ronda Llevant i Ampliació 
de la Virreina 

17 

 - l’Airesol A-B (sòl urbà no consolidat) c/ Fleming 27 

 - c/ Can Bogunyà i Av. Sant Esteve 16 
 - c/ Sentmenat 10 

Polígons i sectors per desenvolupar   

 5.3 UA Cal Segalès 10 

 5.5 UA Escorxador 10 

Àrees Residencials Estratègiques   

  Turuguet 303 

  Nou Eixample 288 

  TOTAL 848 

Taula 5.5 Ubicació i nombre d’habitatges pendents d’executar. (Font: Pla local d’habitatge de Castellar del 
Vallès 2010-2015) 

A través de la modificació puntual del Planejament General(any 2009) es van definir dos 
sectors contemplats en el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 
del Vallès Occidental, establert en el Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística. Les dues Àrees Residencials Estratègiques de Castellar 
del Vallès són: ARE Turuguet i ARE Nou Eixample amb un total de 591 habitatges nous. 
(Veure plànol 21: Planejament i usos del sòl) 
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Taula 5.6 característiques constructives de l’ARE Turuguet i l’ARE Nou Eixample. (Font: Pla local d’habitatge de 

Castellar del Vallès 2010-2015) 

En suma, es té previst en els pròxims 6 anys un potencial de 849 habitatges nous derivats 
del planejament. Tot i així, amb l’actual crisis econòmica es preveu que tots aquest 
habitatges no surtin al mercat entre l’any 2010-2015. 

 
Potencial d’habitatges del 

planejament 
Projecció demanda noves 

llars 

591 ARE + 258 altres sectors = 
849 nous habitatges 

687 (escenari endogen)* 

1916 (escenari A)** 

2.150 (escenari B)*** 

Taula 5.7. Potencial d’habitatges del planejament. (Font: Pla local d’habitatge de Castellar del Vallès 2010-
2015). *sense migracions. **És manté a la baixa un cert moviment positiu de migracions de població estrangera 
i el saldo positiu migratori autòcton incrementa a baix ritme.*** Es manté a la baixa un cert moviment positiu de 

migracions de població estrangera i el saldo positiu migratori autòcton incrementa a ritme accelerat. 

En l’estudi demogràfic de Castellar del Vallès del Pla local d’habitatge es recull l’agregació 
del moviment entre el creixement vegetatiu i el creixement migratori. Aquest moviment té 
implicacions directes sobre l’equilibri entre l’oferta i la demanda de l’habitatge.  

La predicció resultant de la demanda de nous habitatges, a partir del creixement 
demogràfic, per el període 2008-2015 està en un interval entre 687 i 2.150 (depenent de la 
hipòtesi migratòria). Amb questa xifra es pot concloure que el planejament per si sol és 
insuficient per a cobrir les necessitats en els escenaris A i B (veure taula 5.7). 

Pel que fa a mobilitat, el planejament defineix el sistema viari el qual ha de permetre 
l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i assegurar un nivell de mobilitat 
adequat. 

No obstant, els futurs desenvolupaments urbans i els habitatges que queden per construir 
en els polígons i sectors ja desenvolupats a Castellar del Vallès, generaran i atrauran una 
mobilitat determinada, en funció de la tipologia d’ús i les seves característiques. L’avaluació 
de la mobilitat generada permetrà definir les mesures i actuacions necessàries per tal 
d’assegurar una mobilitat sostenible, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat 
promogut per la Llei 9/2003, de mobilitat. 
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La mobilitat que generaran aquests nous desenvolupaments es pot estimar a partir de les 
directrius marcades per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Mobilitat generada per a ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 
viatges/persona

Mobilitat generada pels usos residencials 10 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre

Mobilitat generada pels usos comercials 50 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre

Mobilitat generada pels usos d’oficines 15 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre

Mobilitat generada pels usos industrials 5 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre

Mobilitat generada pels equipaments 20 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre

Mobilitat generada per les zones verdes 5 viatges diaris per cada 100 m2 de sòl  
Taula 5.8. Ràtios de mínimes de viatges generats/dia (suma d’anades i tornades). (Font: Decret 344/2006, de 

19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada) 

L’aplicació d’aquestes proporcions permet obtenir una aproximació dels volums de 
desplaçaments que generarà el nou desenvolupament que tot i el seu caràcter orientatiu 
permetran identificar la situació en el futur. (Veureplànol21: Planejament i usos del sòl) 

Considerant aquests valors es preveu que el volum de desplaçaments generats (suma 
d’anades i tornades) pel desenvolupament dels sectors pendents d’executar i dels 
habitatges a construir sigui de 39.975diaris, la majoria d’ells (més de la meitat) provinent 
del sector industrial de Can Bages. 

Nom sector Nº Habitatges Usos 
residencials

Usos 
comercials Usos d'oficines Usos 

industrials Equipaments Zones verdes Mobilitat 
generada

8.5 Ampliació Els Fruiters 80 0 0 0 0 0 0 560

5.7 Ca n’Avellaneda 38 0 0 0 0 0 0 266
5.1 Plaça Major 35 0 0 0 0 0 0 245

8.3 Ca n’Oliver 15 0 0 0 0 0 0 105

8.3/8.4/8.5 La Soleia del cosidor, Ronda Llevant i Ampliació 
de la Virreina

17 0 0 0 0 0 0 119

- l’Airesol A-B (sòl urbà no consolidat) c/ Fleming 27 0 0 0 0 0 0 189

- c/ Can Bogunyà i Av. Sant Esteve 16 0 0 0 0 0 0 112

- c/ Sentmenat 10 0 0 0 0 0 0 70

5.3 UA Cal Segalès 10 0 0 0 0 0 0 70

5.5 UA Escorxador 10 0 0 0 0 0 0 70

9.1  Can Bages (industrial) - 0 0 0 10.417 8.532 8.386 27.335

Turuguet 303 2.732 2.370 0 0 392 328 5.821

Nou Eixample 288 2.564 993 298 0 903 254 5.013
TOTAL 848 5.296 3.363 298 10.417 9.827 8.967 39.975

Àrees Residencials Estratègiques

Tipus

Polígons i sectors ja 
desenvolupats

Polígons i sectors per 
desenvolupar

 
Taula 5.9.Mobilitat generada pels futurs habitatges nous. (Font: elaboració pròpia) 

Es fa una estimació de la mobilitat associada a les zones verdes, però no totes elles seran 
atractores de mobilitat. Un cop desenvolupades, només les zones verdes considerades 
com a parcs urbans es preveu que per la seva naturalesa esdevinguin punts atractors de 
mobilitat. 

Tots els desenvolupaments previstos en aquest sector són nous i per tant els 
desplaçaments s’afegiran als existents en la zona del voltant. Aquests nous desplaçaments 
comportaran un increment de la pressió exercida sobre els serveis i equipaments del 
municipi experimentant, entre d’altres conseqüències, un augment de la mobilitat local. 
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Pel que fa a la distribució modal, segons dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
(EMQ) 2006 de Castellar del Vallès, s’estima que el mode de transport no motoritzat és el 
més emprat per la població. 

Distribució modal %

Vehicle privat 66,45
Col·lectiu 4,8
A peu i bicicleta 28,75  

Taula 5.10.Distribució modes de transport a Castellar del Vallès. (Font: EMQ 2006) 

La següent taula resumeix els desplaçaments segons la distribució modal i els 
desenvolupaments previstos: 

Vehicle privat
Trasport 
col·lectiu

A peu i 
bicicleta

8.5 Ampliació Els Fruiters 372 27 161
5.7 Ca n’Avellaneda 177 13 76
5.1 Plaça Major 163 12 70
8.3 Ca n’Oliver 70 5 30

8.3/8.4/8.5 La Soleia del cosidor, Ronda Llevant i Ampliació de la Virreina 79 6 34
- l’Airesol A-B (sòl urbà no consolidat) c/ Fleming 126 9 54
- c/ Can Bogunyà i Av. Sant Esteve 74 5 32
- c/ Sentmenat 47 3 20

5.3 UA Cal Segalès 47 3 20
5.5 UA Escorxador 47 3 20

1.200 87 519TOTAL

Polígons i sectors ja desenvolupats

Polígons i sectors per desenvolupar

PLANS ESPECIALS I POLIGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

 

Residencial Comercial Oficines Equipament Industrial Zona verda TOTAL
Vehicle privat 1.704 660 198 600 - 169 3.331

Trasport col·lectiu 123 48 14 43 - 12 241
A peu i bicicleta 737 286 86 260 - 73 1.441

TOTAL 2.564 993 298 903 - 254 5.013

ARE EIXAMPLE

 

Residencial Comercial Oficines Equipament Industrial Zona verda TOTAL
Vehicle privat 1.815 1.575 0 260 - 218 3.868

Trasport col·lectiu 131 114 0 19 - 16 279
A peu i bicicleta 785 681 0 113 - 94 1.674

TOTAL 2.732 2.370 0 392 328 5.821

ARE TURUGET

 

Residencial Comercial Oficines Equipament Industrial Zona verda TOTAL
Vehicle privat 0 0 0 5.670 6.922 5.572 18.164

Trasport col·lectiu 0 0 0 410 500 403 1.312

A peu i bicicleta 0 0 0 2.453 2.995 2.411 7.859
TOTAL 0 0 0 8.532 10.417 8.386 27.335

CAN BAGES

 
Taula 5.11. Mobilitat generada per activitat i ús del sòl (viatges generats/dia). (Font: Elaboració pròpia) 

Cal tenir en compte que de tots els desplaçaments, els originats per les zones verdes es 
caracteritzaran perquè no es correspondran amb el volum previst i tampoc no hi haurà una 
correspondència amb els modes de transport amb els que s’arribarà fins a elles. Així els 
desplaçaments fins a les zones verdes seran realitzats per les persones que viuen i/o 
treballen en aquell sector principalment i el mode de transport emprat serà la bicicleta o bé 
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a peu. Per tant, aquests no exerciran tanta pressió sobre l’aranya de trànsit del municipi ni 
per el sector d’estudi. 

Actuacions previstes 

A nivell municipal, cal tenir en compte el Programa d'Actuació Municipal (PAM) de 
Castellar del Vallès, és a dir, l'instrument de planificació de les accions de l'activitat 
municipal durant el 2010. Algunes de les actuacions estan relacionades amb la mobilitat i 
accessibilitat, en tots els casos respectant el planejament. Aquestes actuacions són les 
següents: 

- Iniciar la construcció d’una rotonda a la carretera B-124 que doni accés als 
polígons industrials. 

La Generalitat de Catalunya construirà una rotonda que estarà situada a la 
carretera B-124, a la intersecció amb els carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i 
del Baix Camp (Can Carner), per tant a les dues zones industrials. Aquesta rotonda 
formarà part de les actuacions de desdoblament de la B-124 entre Castellar del 
Vallès i Sabadell. Aquesta obra també està contemplada en el Pla General 
d’Ordenació de l’Ajuntament. 

S’ha decidit avançar la construcció de la rotonda per tal de garantir la fluïdesa del 
trànsit mentre s’enllesteixi el projecte del desdoblament del tram esmentat.  

La posada en funcionament de la nova rotonda permetrà facilitar la sortida dels 
vehicles, sobretot els pesants de les zones industrials, i descongestionarà l'altra 
rotonda que es pot trobar més endavant, en direcció al centre urbà de Castellar, 
així com les altres incorporacions que tenen una visibilitat reduïda. 

- Construir tres rotondes a la ronda de Tolosa i eliminar els punts semafòrics a 
les cruïlles amb els carrers de Barcelona, Tarragona i Berguedà. 

Es construirà tres noves rotondes a la ronda Tolosa, en concret, a les cruïlles amb 
els carrers de Països Baixos-Garrotxa, Barcelona-Solsonès, i Tarragona-Berguedà. 

Les rotondes donaran més fluïdesa al trànsit de la ronda i, a més, permetran 
reformular alguns dels accessos i sortides del municipi, especialment un cop la 
Generalitat construeixi la futura rotonda de la carretera B-124. Així, s’obrirà la 
possibilitat de reorganitzar el trànsit a través dels carrers del polígon industrial del 
Pla de la Bruguera, que connectaran les rotondes de la ronda de Tolosa amb la de 
la B-124. 

Un cop finalitzi la construcció de les noves rotondes, s’hauran eliminat tots els 
creuaments semafòrics de la ronda de Tolosa, a excepció del que es troba situat al 
carrer Prat de la Riba i que connecta la Ronda amb l’Escola Sant Esteve. 

- Eliminar les barreres arquitectòniques en diversos carrers i places del 
municipi. 

Per una banda, s’adaptaran els guals dels principals eixos viaris: C. Catalunya, Av. 
Sant Esteve, C. Prat de la Riba, C. Jaume, C. Passeig i el  Passeig Tolrà. I per una 
altra banda, es renovaran les voreres a diversos carrers: 

· Ampliació de voreres fins a 1,20 m d’amplada als carrers de: C. Sant 
Sebastià (200 m lineals), Cc Roger de Llúria (60 m lineals), C. del Pont (44 
m lineals). 
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· Renovació de la vorera esquerra en el sentit de la circulació dels carrers de 
Sant Sebastià i Roger de Llúria. 

· Renovació de la vorera dreta en el sentit de la circulació del carrer del Pont. 

- Arranjar l’accés al tanatori municipal, eliminant les barreres arquitectòniques. 

S’habilitarà una rampa adaptada que unirà l’aparcament del tanatori amb aquest 
equipament. 

- Millorar l’entorn i l’accés de servei del pavelló Dani Pedrosa. 

- Millorar l’accés a la urbanització de Can Font – Can Avellaneda des de la 
carretera de Terrassa (C1415). 

- Completar la millorar de l’accés a l’Aire-Sol D i El Balcó de Sant Llorenç, des 
de la carretera de Sant Llorenç Savall (B-124). 

- Habilitar Zones 30. 

Delimitació de la velocitat a 30 km/h en alguns carrers de l'Eixample Vell. 
Concretament, en tot el carrer o en algun tram, dels carrers Agustina d'Aragó, 
Montseny, Alí Bei, Aneto, General Prim, Lluís de Recasens, Dr. Ferran, Joan 
Maragall i Verdaguer amb l'objectiu d'alentir el trànsit al centre. 

- Urbanitzar el segon tram del carrer Lleida. 

- Arranjar la part antiga de la Plaça Major. 

- Urbanitzar el carrer Terra Alta. 

- Urbanitzar el perllongament de l'Av. Airesol. 

- Urbanitzar el tram final del carrer Camamilla. 

- Completar el pla de millora de les marquesines i parades de bus. 

- Optimitzar els horaris i recursos de les línies urbanes d’autobús. 

- Presentar i posar en marxa el Pla Local de Seguretat Viària. 
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Fig. 5.18. Actuacions d’accessibilitat i mobilitat per al 2010. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès). 

Per últim, esmentar que el planejament municipal vigent contempla una nova reserva 
viària, dins de la xarxa bàsica territorial del municipi, amb inici a l’est del Polígon industrial 
del Pla de la Bruguera amb fi en la futura Ronda del Vallès o Quart cinturó(veure figura 
5.19).No obstant, encara no s’ha previst el seu desenvolupament. 

 
Fig. 5.19. Reserva viària entre el Pla de la Bruguera i la Ronda del Vallès(Font: plànols de la sèrie N-A del 

PGOU de Castellar del Vallès) 

L’any 2003 es va redactar el Pla d’Accessibilitat de Castellar del Vallès. El Pla és una 
eina de promoció de l’accessibilitat al municipi per tal de poder assolir l’eliminació 
progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població com són 
la via pública, els edificis, els transports i la comunicació. I marcar les prioritats de les 
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futures actuacions i projectes del municipi, i planifica les estratègies tècniques i 
econòmiques per a la seva execució. És d’obligat compliment, segons el que disposa la 
Llei 20/1991. 

El Pla no es dirigeix exclusivament a facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda, sinó a dotar al medi físic i a les interrelacions de les persones d’unes condiciones 
que aporten millores en la qualitat de vida de tots els usuaris de les ciutats. 

També en aquest cas, el PMU de Castellar s’ha de coordinar amb el que diu el Pla 
d’accessibilitat ja que moltes de les actuacions que es proposen (principalment en els 
àmbits de la via pública i transports) tenen relació amb la mobilitat del municipi. 

Pel que fa a via pública, el Pla fa una proposta general en relació a la conclusió del treball 
de camp amb la finalitat de posar de manifest quines serien les actuacions necessàries en 
tots els carrers del municipi, encara que no siguin objecte d’una actuació prioritària. Per 
establir les zones d’actuació, es van donar prioritat als carrers de més volum de circulació 
vianant, densitat de comerç i centralitat on es concentra la major part d’equipaments i 
centres d’interès de la població, sense oblidar els eixos que permeten que l’adaptació sigui 
coherent amb l’estructura del centre urbà. I també aquells punts que pel seu mal disseny i 
ubicació són especialment perillosos per a la integritat física dels vianants. 

En aquest sentit el pla defineix les següents propostes: 

- Ampliació o construcció de voreres (aquelles que són inferiors als 1,40 m 
d’amplada). 

- Proposta de reubicació d’elements(aquells mal ubicats o mal dissenyats que cal 
rectificar) o col·locació d’elements en els casos en els que no existeix mobiliari 
urbà. 

- Proposta de plataforma única (com a mínim els carreres que tenen una amplada 
inferior a 5,80 m). 

- Proposta d’urbanització (vials de terra no asfaltats i sense voreres). 

 

 

Fig. 5.20. Trams de carrer inclosos en la fase prioritària de les actuacions. (Font: Pla Accessibilitat de Castellar 
del Vallès). 
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Pel que fa a l’accessibilitat al transport, el Pla estructura per fases la proposta d’intervenció 
a les parades d’autobusos i en les places reservades. No consideren com a prioritari 
arreglar les parades d’autobusos situades en les urbanitzacions principalment per la poca 
freqüència de pas dels autobusos i la poca densitat de població. 

En aquest sentit el pla defineix les següents propostes: 

- Aconseguir una amplada de vorera mínima de 1,50 m per permetre l’accés a 
persones amb cadira de rodes a les parades d’autobús. 

- Millorar els entorns de les parades, és a dir que l’espai de la vorera reservat a la 
parada de autobusos estigui net de mobiliari urbà i cal evitar la ubicació de les 
parades d’autobús en carrers amb fort pendent. 

- Millorar l’ informació de les parades. 

- Crear noves places d’aparcament adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

Fig. 5.21. Fase prioritària d’intervenció de les parades d’autobús. (Font: Pla Accessibilitat de Castellar del 
Vallès). 

Segons l’Ajuntament de Castellar del Vallès, actualment no totes les propostes d’actuació 
previstes s’han executat, però any rere any el Pla d’Acció Municipal inclou actuacions del 
Pla d’Accessibilitat amb la final de millorar l’accessibilitat i mobilitat del municipi. 
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Finalment esmentar que Castellar del Vallès disposa d’un Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) (aprovat per Ple el 17 de novembre de 2009). És un document que 
recull diferents accions a impulsar des de l’Ajuntament d’acord amb els compromisos 
adquirits amb l’adhesió de Castellar del Vallès al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses impulsat 
per la Comissió Europea.  

El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant 
actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. 

Els objectius d’aquest Pla són aconseguir l’anomenat “triple 20”, és a dir, la reducció de 
més del 20% de les emissions de CO2 en el seu terme municipal d’ara fins a l’any 2020, 
incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 

Entre les actuacions que preveu el PAES es troben la implantació d’energies renovables, 
les auditories energètiques, l’eficiència energètica en enllumenat i equipaments, la 
mobilitat sostenible, la prevenció de residus o l’estalvi d’aigua.  

Segons el PAES, el sector transports (transport públic i privat) a Castellar del Vallès té un 
pes important (46% de la totalitat d’emissions del PAES), és per això que moltes de les 
accions van orientades a reduir el consum energètic o variar la font d’energia de consum, 
per una més neta que l’original en aquest sector. 

En aquest sentit es proposa actuacions, com són per exemple la substitució paulatina de 
vehicles de la flota municipal per altres que funcionin amb combustibles no convencionals, 
la incorporació de la bicicleta a la flota de vehicles municipals, plecs de condicions per la 
contractació amb puntuació extra a vehicles amb biodièsel, híbrids , elèctrics… 

Destacar que una de les actuacions previstes és el desenvolupament del present Pla de 
Mobilitat Urbana per tal d’atorgar un coneixement exhaustiu del trànsit i de la mobilitat, que 
permeti desplegar mesures d’actuació en l’àmbit de la mobilitat. A més el PMU és 
important en aquest sentit ja que incorpora un estudi de viabilitat que avalua l’impacte i 
l’eficiència energètica del transport  que pot comportar la modificació o adaptació d’una 
infraestructura o un determinat servei de transport, tant des del punt de vista de l’oferta i la 
demanda com des de les perspectives economicofinancera, ambiental, de seguretat i 
funcional. 

El PAES proposa per el PMU un objectiu de reducció del 15% dels quilòmetres totals 
recorreguts per transport privat de motor. 

5.2.2. Prognosi de trànsit de vehicle privat, transport públic i aparcament 

En aquest apartat s’exposa la prognosi de trànsit de vehicle privat, transport públic i 
aparcament corresponents a l’alternativa 0 (zero), és a dir, l’escenari tendencial per als 
horitzons a 6 anys a partir de l’any 2010 en absència del Pla de Mobilitat Urbana. 

Estimació de la població futura  

El primer factor essencial per al càlcul de l’alternativa 0 és l’evolució de la població. En 
apartats anteriors s’han analitzat 2 estimacions diferents, en resum són: 

- L’evolució de la població de Castellar del Vallès fins a l’actualitat (veure punt 2.3). 
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A l’escenari de referència se suposa que es mantingui a la baixa un cert moviment 
positiu de migracions de població estrangera i que el saldo positiu migratori 
autòcton incrementi a baix ritme. Per tant, si tenint en compte l’evolució històrica de 
la població de Castellar, a principis de 2016 s’esperaria una població de 26.690 
habitants, 3.688 més que a principis de la població actual.  

- L’evolució de creixement urbanístic prevista en el planejament municipal.  

D’acord amb les dades actuals del planejament urbanístic municipal, a data del 
2016 s’espera que tots els desenvolupaments previstos estiguin executats. En els 
pròxims 6 anys s’espera un potencial de 849 habitatges nous derivats del 
planejament (veure punt 5.2.1). Si tenim en compta a finals de l’exercici 2015 la 
grandària de la llar a Castellar del Vallès serà de 2,6 persones, la població de 
Castellar podria augmentar en 2.207 habitant més. Per tant, si tenim en compta 
l’ocupació dels nous habitatges previstos, a principis de 2016  la població passaria 
dels 23.002 actuals als 25.209 habitants. 

Aquesta xifra suposa un 9,6% de creixement en interval del 2010 al 2016. 

Infraestructures previstes a executar a curt termini 

Per avaluar el trànsit futur s’ha incorporat les infraestructures previstes a executar en el 
propers 6 anys per totes les administracions i competències, per tal de completar l’oferta 
d’infraestructures en l’àmbit d’estudi. I també s’ha incorporat totes les línies de transport 
públic previstes. 

Vehicle privat Transport públic 

  

Fig. 5.22. Actuacions relaciones amb la mobilitat en vehicle privat i transport públic en els pròxims 6 anys. (Font: 
Elaboració pròpia). 
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Pel que fa al vehicle privat, de les actuacions explicades en l’apartat 2.2.1 es previst que en 
els pròxims 6 anys s’executin les actuacions que s’exposen a continuació.  

Dins el terme municipal:  

- Construcció d’una rotonda a la carretera B-124 a la intersecció amb els 
carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i del Baix Camp. 

Aquesta forma part de les actuacions de desdoblament de la B-124 entre Castellar 
del Vallès i Sabadell, però s’ha decidit avançar la seva execució (finals del 2010) 
amb la finalitat de facilitar mobilitat del municipi, sobretot la de les zones industrials, 
i la del nucli urbà de referència. 

- Habilitar Zones 30 

La delimitació de la velocitat a 30 km/h en alguns carrers de l'Eixample Vell 
permetrà disminuir el trànsit de vehicles, reduir el nombre, millorar la convivència 
ciutadana i de l’expressió de la vida social i la millora del medi ambient. Per tant, les 
mesures aplicades a les zones 30 afecten considerablement els vehicles privats i 
els vianants. Però també, d’una manera o d’una altra, als altres modes de 
transport.  

Aquesta actuació es prevista en el pla d’acció municipal (PAM) per a l’any 2010, 
però s’espera que ens els pròxims 6 anys s’executin altres instruments de 
pacificació de trànsit tal com s’ha fet fins ara. 

En conclusió, les actuacions de la reducció de la velocitat  dels pròxims anys 
tindran efectes directes en el trànsit en vehicle privat ja que dissuadeixen els 
conductors d’utilitzar la xarxa viària veïnal com a drecera, un fet que afavoreix que 
els vehicles de pas utilitzin la xarxa bàsica. 

- Construcció de tres rotondes a la Ronda de Tolosa 

La construcció de les rotondes a les cruïlles amb els carrers de Països Baixos-
Garrotxa, Barcelona-Solsonès, i Tarragona-Berguedà (previst en el PAM 
2010)permetrà reformular alguns dels accessos i sortides del municipi, 
especialment un cop la Generalitat construeixi la futura rotonda de la carretera B-
124. I també, s’obrirà la possibilitat de reorganitzar el trànsit a través dels carrers 
del polígon industrial del Pla de la Bruguera, que connectaran les rotondes de la 
ronda de Tolosa amb la de la B-124. 

Un altre dels beneficis serà la reducció del trànsit en vehicle privat pel centre urbà 
de Castellar del Vallès ja que els semàfors que hi han actualment en aquestes 
cruïlles dissuadeixen molts conductors de passar per aquesta via de 
circumval·lació. 

- Millora i desdoblament de la carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del 
Vallès 

El desdoblament de la carretera B-124, en un tram de 2,8 km, augmentarà la 
capacitat i les prestacions d’aquesta carretera ja que aquesta via discorre a prop de 
diferents sectors industrials del municipi i actualment registra un volum de trànsit 
molt intens (una mitjana diària, de 31.000 vehicles) de turismes i vehicles pesants. 
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El projecte també inclourà la millora d’accessos, la implantació de mesures 
d’integració ambiental, i finalment la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada 
que discorrerà paral·lel a la carretera 

Es preveu que la redacció del projecte constructiu quedi enllestit l’hivern 2011 per 
tal d’impulsar a continuació la programació de les obres. 

A l’entorn més proper al municipi: 

- Ronda Oest de Sabadell 

Actualment s’està executant la construcció de l’últim tram de la ronda de tres 
quilòmetres de longitud, des de l'N-150, on finalitza actualment, fins a la carretera 
de Matadepera (BV-1248). 

Aquesta actuació millorarà la mobilitat i afavorirà la seguretat i la fluïdesa de la 
circulació de Sabadell. Es calcula que la ronda, un cop perllongada, registri uns 
30.000 vehicles diaris de mitjana. 

A llarg termini, un cop s’executi el tram del  Quart Cinturó entre la Ronda Oest de 
Sabadell i la carretera B-124 el trànsit que prové de la població de Castellar del 
Vallès podrà accedir directament a la C-58 evitant passar per l’interior del nucli urbà 
de Sabadell. 

Pel que fa al transport públic, totes les actuacions a curt termini tenen l’objectiu de millorar 
la connexió externa del municipi. De les actuacions explicades en l’apartat 2.2.1 es previst 
que en els pròxims 6 anys s’executin les que s’exposen a continuació.  

- El HUB de la UAB de Cerdanyola del Vallès 

Es previst per al 2011 o 2012 una nova línia d’autobús que començarà al municipi 
de Castellar i finalitzarà a la UAB, és a dir en un punt important d’intercanvi modal 
ja que ocupa un lloc central en l’RMB, disposa d’estacions de ferrocarrils tant 
d’FGC com de RENFE Rodalies i està ben connectat per la xarxa bàsica de 
carreteres. 

- Nova estació de Can Llong (Sabadell) 

La construcció d’una nova estació a Can Llong, a l’actual línia C4 de Rodalies 
permetrà millor la mobilitat de Sabadell en transport públic. Paral·lelament es 
construirà aparcament dissuasius per a vehicles a l’estació de tren per tal d'afavorir 
l'intercanvi modal, i l’accés a Sabadell. Per tant, aquesta estació s’ha de convertir 
en una estació important de la zona nord i oest de Sabadell i també per als 
municipis propers, com Castellar del Vallès.  

- Perllongament de la línia S2 de FGC a Sabadell fins a Ca n’Oriac 

El perllongament de gairebé 3 quilòmetres  de la línia Barcelona-Vallès d’FGC a 
Sabadell entre Can Feu i Ca n’Oriac permetrà l’intercanvi modal amb les línies 
d’autobusos de Castellar del Vallès, Matadepera i Sant Llorenç Savall, i una 
possibilitat d'enllaçar també amb autobús a Sentmenat i també la connexió amb la 
línia C4 de RENFE. Es preveu que aquesta actuació estarà operativa l’any 2012. 

A llarg termini, es preveu un altre perllongament del Metro del Vallès, el de l’estació 
Ca n’Oriac de Sabadell fins a la ciutat de Castellar del Vallès. Aquesta actuació 
produirà grans canvis en el model actual de mobilitat del municipi. 
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- Creació de nous serveis perimetrals 

El pdM proposa per al 2012 potenciar els serveis en autobús entre Terrassa i 
Castellar del Vallès per tal de donar resposta a la mobilitat centrípeta de l’RMB. 
Antigament ja existia una línia que unia Terrassa - Sabadell - Castellar, però el 30 
de gener del 2006 es va desdoblar la línia en dues, la C1 Sabadell – Castellar, i la 
C5 Sabadell – Terrassa amb la finalitat de millorar les freqüències de pas. 

Prognosi de Mobilitat 

Per a l’avaluació de la mobilitat futura s’ha considerat que el creixement de la mobilitat 
interna i de connexió del municipi és proporcional a la mobilitat generada pel planejament 
urbanístic municipal, en concret dels sectors que encara resten per desenvolupar: l’ARE 
Turuguet, l’ARE nou eixample i el nou Polígon Industrial Can Bages, l’UA Escorxador i l’UA 
Cal Segalès. A més s’han tingut en compte tots els habitatges nous que encara s’han de 
construir (segons el PGOU de Castellar). 

L’àrea residencial estratègica de Can Turuguet està situada al sud-est del nucli urbà i 
actualment es troba ocupada per usos industrials en desús, trobant-se en el punt de 
transició entre les implantacions industrials més recents i el teixit residencial preexistent. A 
la resta del barri de Can Carner i Can Turuguet sovintegen els usos residencials que s’han 
anat creant en els darrers anys a partir dels usos industrials existents prèviament.   

Concretament, les activitats a desenvolupar a l’àmbit  es sintetitzen en 27.321 m2 de sostre 
residencial, 4.739 m2 de sostre comercial, 2.958 m2 d’equipaments i 6.559 m2 de sòl verd 
públic. 

 
Fig. 5.23. Localització de l’ARE Can Turuguet. (Font: Estudi de l’avaluació de la mobilitat generada de l’ARE 

Can Turuguet). 

Segons l’estudi de l’avaluació de mobilitat generada per al desenvolupament d’aquest 
sector no es crearan nous vials que comportin trànsit dins la zona ja que les illes urbanes i 
la trama viària ja està definida, en tot cas el que faria és adequar aquests viaris. 

La càrrega vehicles que s’ha estimat comporta una incidència sobre la xarxa viària poc 
important, essent la capacitat de les vies més que suficient com per absorbir els nous 
desplaçaments i la projecció de creixement del trànsit estimat. Per tant, el nivell de servei 
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és bo fins a l’horitzó d’estudi, tenint en compte que el trànsit punta de les vies principals al 
sector es troba per sota de les capacitat teòrica de les vies. 

 

Carrer Trànsit 
(Veh./hora) 

Trànsit 
futur 

(Veh./hora) 

Càrrega 
sector 

(Veh./hora) 
Trànsit total 

futur Capacitat 

Ctra. B-124 1.373 1.674 81 1.755 3.100 

Ronda de Ponent 161 196 54 250 2.600 

C/ Can Turuguet 94 115 20 135 600 

C/ Suïssa 103 126 27 153 700 

C/ d’Espanya 86 105 41 145 700 

C/ d’Itàlia 66 80 23 103 500 

Taula 5.12. Càrrega futura dels carrers. (Font: Estudi de l’avaluació de la mobilitat generada de l’ARE Can 
Turuguet) 

A l’entorn del sector (radi 200 metres) actualment existeix una oferta d’aparcament en filera 
(493 places d’aparcament públic i en bateria (113 places d’aparcament públic). Segons el  
balanç residencial de l’estacionament en via pública de la secció on es localitza el sector és 
positiu, és a dir que l’aparcament existent és suficient. No obstant, en la reordenació del 
sector es preveu 63 places noves d’aparcament de turismes, i5 places d’aparcament 
reservada per a càrrega i descàrrega de mercaderies amb l’objectiu de generar una 
distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l’interior de l’àmbit. A més es preveu 303 
places mínimes d’aparcament privat per a turismes i 152 per a motos. 

Pel que fa a la mobilitat del transport públic, el sector ARE Turuguet es pot considerar una 
zona de molt bona connectivitat amb la xarxa d’autobusos ja que les 6 línies (urbanes i 
interurbanes) recorren ben a prop. Seguint les determinacions del Decret 344/2006 s’ha 
calculat que es generaran 279 desplaçaments diaris en transport públic.   

La mobilitat a peu a l’àmbit no presenta cap mena de problema de capacitació ni de 
connectivitat de la xarxa. La zona ja té una bona xarxa per a vianants privilegiada i l’ARE la 
completa i consolida la zona interna de l’àmbit. A més,  proposa una xarxa de convivència 
entre bicicletes i vianants. Per contra, la barrera més important per els desplaçaments a 
peu i en bicicleta és la carretera B-124.  

L’àrea residencial estratègica de Nou Eixample, està formada per tres àmbits situats a 
l’eix del carrer Tarragona i del carrer del Bergadà, amb una superfície total del 35.235,85 
m2. 
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Fig. 5.24. Localització de l’ARE Nou Eixample. (Font: Estudi de l’avaluació de la mobilitat generada de l’ARE 

Can Turuguet). 

De l’aplicació dels paràmetres de superfícies i sostre construït del Decret 344/2006 adaptat 
a les particularitats del sector Nou Eixample se’n deriva una mobilitat total de 5.013 
desplaçaments al dia dels quals 3.331 es realitzen en vehicle privat (veure apartat 5.2.1). 

Tot i suposar un increment notori en els actuals nivells de trànsit, aquests nous viatges 
generats seran absorbits per la xarxa viària actual. 

Segons l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada en aquest sector, es preveu que el 
70% dels desplaçaments generats per l’ARE siguin interns i el 30% externs; i les vies que 
absorbiran aquest trànsit serà principalment la carretera B-124 i la C-1415; i altres vies 
internes com són els carrers Barcelona, Jaume I, Tarragona, Suïssa, Portugal, Osona, 
Berguedà, Gran Bretanya i la ronda Tolosa. 

El sector ARE Nou Eixample també es pot considerar una zona de molt bona connectivitat 
amb la xarxa d’autobusos ja que totes les línies d’autobusos recorren ben a prop. Seguint 
les determinacions del Decret 344/2006 s’ha calculat que es generaran 241 desplaçaments 
diaris en transport públic. Els nous usuaris del transport públic que generarà el nou sector 
podran ser absorbits amb normalitat per l’actual flota d’autobusos del municipi. 

Aquesta àrea residencial estratègica estableix una reserva mínima de 288 places 
d’aparcament per a cotxes fora via pública i 144 places per a motocicletes. Així mateix, 
estableix 2 places mínimes de càrrega i descarrega per a les mercaderies en via pública. 
En la secció del carrer Tarragona es preveu l’eliminació dels aparcament en bateria i es 
col·locaran en cordó amb la finalitat d’eixamplar la vorera actual. La resta de carrers 
mantindran l’estructura dels aparcaments. 

Actualment la zona no disposa de les infraestructures necessàries perquè els 
desplaçaments a peu o en bicicleta es duguin a terme de forma còmoda i segura degut a la 
inexistència de carrils bicis en les immediacions i per la falta d’accessibilitat de les voreres. 
En el desenvolupament del sector s’efectuaran algunes millores perquè es corregeixin els 
punts inaccessibles i es puguin comptabilitzar amb la implantació dels carrils bici. 

Per estudiar la mobilitat futura del municipi també és important tenir present la construcció 
del nou Polígon Industrial de Can Bages. Aquest sector es localitza al sud de Can 
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Carner i a la banda oest de la carretera B-124. Actualment en aquest espai s’hi alternen 
boscos i camps de conreu, hi ha una petita zona amb activitat industrial, i en general 
presenta un nivell d’urbanització baix. 

El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de l’any 1999 preveia que aquest sector es 
convertís en el tercer polígon industrial de Castellar, com a prolongació de Can Carner. Per 
tal de desenvolupar el sector, l’Ajuntament va tramitar el corresponent pla parcial, aprovat 
definitivament l’any 2004 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 
Fig. 5.25. Localització del P.I. Can Bages (Font: Pla Parcial Can Bages). 

Actualment, s’han iniciat les obres de construcció del sector de Can Bages. Per tant 
Castellar del Vallès comptarà, en els propers anys, amb un nou sector industrial, l'última 
zona del municipi que es dedica al desenvolupament de l'activitat industrial.  

El sector de Can Bages tindrà una superfície de 497.352  m2, dels quals 208.345 m2 (un 
41,89%) seran destinats a ús industria i 62.549 m2 a ús viari.  

Els aparcaments fora via pública que s’hi construeixin compliran amb la reserva d’una 
plaça per aparcament de vehicles per cada 100 m2 construïts. 

La mobilitat que generaran aquest nou sector s’ha estimat  a partir de les directrius 
marcades per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. Els resultats es mostren a la taula següent: 

 
Mode de transport Desplaçaments 

Vehicle privat 18.164 
Transport col·lectiu 1.312 
A peu o bicicleta 7.859 

TOTAL 27.335 

Taula 5.13.Mobilitat generada pel futurs polígon industrial de Can Bages. (Font: elaboració pròpia) 

Per a l’avaluació de la mobilitat futura dels residents s’ha considerat que el creixement de 
la mobilitat interna i de connexió és proporcional a la generada pels residents dels nous 
habitatges de l’ARE Can Turuguet, ARE Nou Eixample, UA Escorxador, UA Cal Segalès i 
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dels sectors urbanístics ja executats. En total es preveu 849 habitatges nous i s’estima que 
la població de Castellar en els pròxims 6 anys pugui créixer en 2.207 habitants. 

A més s’ha considerat que les pautes de mobilitat (desplaçaments per persona-dia i 
repartiment modal) i les destinacions i/o orígens dels desplaçaments de connexió realitzats 
des de/ cap a Castellar es mantindran en els propers anys. 

Si tenim en compte els resultats de la mobilitat generada per l’augment de la població 
(veure taula 5.11 Mobilitat generada per activitat i ús del sòl (viatges generats/dia)) la 
mobilitat global dels residents al 2016 quedaria de la següent manera: 
 

Tipus Mode 
transport 

Dia feiner 
Desplaçaments 

totals per 
mode de 
transport 

(2010) 

Repartiment 
modal 2010 (%) 

Increment 
desplaçaments 
(2010 a 2016)   

Desplaçaments 
totals per 
mode de 
transport 

(2016) 

Interna + 
connexió 

A peu + bici 25.817 34,55 2.041 27.858 
Transport 
públic 3.331 4,46 341 3.672 

Transport 
privat 45.572 60,99 4.719 50.291 

Total 74.720 100  7.101 81.821 

Taula 5.14. Prognosi de mobilitat total dels residents de Castellar del Vallès per a l’escenari tendencial. (Font: 
Elaboració pròpia) 

 

Tipus Mode transport 

Dia feiner 

Desplaçaments 
totals per mode de 

transport (2010) 
Repartiment modal 

2010 (%) 
Desplaçaments 

totals per mode de 
transport (2016) 

Intern 

A peu + bici 25.300 55,30 27.705 

Transport públic 187 0,41 205 

Transport privat 20.263 44,29 22.189 

Subtotal 45.751 100 50.099 

Generats 

A peu + bici 166 1,15 181 

Transport públic 1.610 11,20 1.763 

Transport privat 12.598 87,65 13.796 

Subtotal 14.374 100 15.740 

Atrets 

A peu + bici 351 2,40 384 

Transport públic 1.533 10,51 1.679 

Transport privat 12.711 87,09 13.919 

Subtotal 14.595 100 15.982 

TOTAL 74.720  81.821 

Taula 5.15. Prognosi de mobilitat interna i de connexió dels residents de Castellar del Vallès per a l’escenari 
tendencial. (Font: Elaboració pròpia) 

Tal i com s’ha vist a la Taula 5.15 l’escenari tendencial per l’any 2016 comporta un 
increment del volum de desplaçaments en dia feiner passant dels 74.720 desplaçaments 
actuals (any 2010) als 81.821 desplaçaments, és a dir un increment del 9,5%. Amb els 
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resultats obtinguts observem que l’evolució poblacional té conseqüències sobre l’evolució 
de la mobilitat dels residents a Castellar.  

Si tenint en compte la ubicació dels nous desenvolupaments urbans dins del municipi que 
donaran lloc a aquest augment de mobilitat, la malla d’intensitats diàries del municipi i les 
capacitats dels vials en variaran. (Veure plànol 23: Intensitat de trànsit de vehicles al 
2016 i plànol 24: Capacitat dels vials al 2016) 

 
Fig. 5.26. Capacitat dels vials al 2016 (Font: Elaboració pròpia). 

5.3. Seguretat viària 

El Servei Català de Trànsit, en el seu Pla de Seguretat Viària 2008-2010 (PSV) manifesta 
la necessitat de plantejar mesures adreçades específicament a la millora de la seguretat 
viària en l’àmbit urbà. És en aquest sentit que la cooperació amb els ajuntaments i les 
autoritats locals en aquesta matèria es defineix com a una de les tres línies mestres del 
Pla. 

El Pla local de Seguretat Viària de Castellar del Vallès elaborat al 2010 es recullen les 
dades referents a l’accidentalitat registrada en el municipi de Castellar en el període 2005-
2008. Les dades més rellevants del Pla s’exposen a continuació: 

La utilització de dades d’accidents en general (incloent els sense víctimes) no és 
compresa, perquè sovint en aquests accidents no intervé cap autoritat policial i, per tant, o 
no queden registrats en les bases de dades o aquestes dades no sempre són completes. 
La variació del nombre d’accidents amb víctimes entre els anys 2005 i 2008 ha estat del 
48,2%, passant en termes absoluts, de 56 a 29 accidents amb víctimes en aquest període. 

Aquests valors d’accidentalitat representa 1,3 accidents amb ferits/1.000 habitats, molt per 
sota de la mitjana de Catalunya, situada en 2,2 accidents/1.000 habitants. 
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Fig. 5.27.  Evolució del nombre d’accidents amb víctimes en zona urbana. (Font: Elaboració pròpia a partir 

de les dades del document “Pla local de seguretat viària de Castellar del Vallès”) 

El tractament de les dades d’accidents amb víctimes permet distingir entre tres grups de 
víctimes en funció de la lesivitat: morts, ferits greus i ferits lleus. En el cas de Castellar del 
Vallès el 88% de les víctimes dels accidents registrats són lleus. 
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Fig. 5.28.Distribució de víctimes en funció de la lesivitat. Elaboració pròpia a partir de les dades del 

document “Pla local de seguretat viària de Castellar del Vallès” 

La majoria dels accidents registrats són conseqüència de la col·lisió entre vehicles, en un 
50%. A Catalunya, en zona urbana representa un 65,5%. Cal remarcar que la topada o 
col·lisió per darrera ocupa a Castellar el tercer lloc, amb un 15,2 % mentre que a Catalunya 
l’any 2005 i 2006 estava sobre el 19% del total d’accidents. Pel que fa els atropellaments, 
se situa entorn el 15% dels accidents amb víctimes. En general els atropellaments són 
especialment preocupants per la fragilitat de les víctimes i la severitat de les lesions que 
solen patir. En nombres absoluts, entre l’any 2005 i 2008 els atropellaments han passat 
dels 10 als 3 atropellaments. 

Les sortides de la via a Castellar també es diferencien de la mitjana de Catalunya. Mentre 
que a Catalunya la xifra relativa respecte al total d’accidents és del 5,7%, a Castellar arriba 
a l’11,9%. Aquest problema revela un problema de velocitats inadequades. 
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Pel que fa a la distribució dels accidents segons el lloc on es va produir (fora intersecció, 
intersecció o en travessera), a Castellar del Vallès la major part dels accidents tenen lloc 
fora de les interseccions.  

Segons l’hora del dia en què es produeixen, en general, mostra una distribució associada 
amb l’activitat econòmica que s’inicia a les 7 del matí i s’allarga fins a les 16 hores. 
Destacar que hi ha una punta molt marcada entre les 13 i 14 hores, amb gairebé una 
quarta part dels sinistres amb víctimes.  
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Fig. 5.29.Distribució dels accidents amb víctimes segons les hores del dia (2008 en nombre d’accidents). (Font: 

Pla local de Seguretat Viària de Castellar). 

I segons la distribució setmanal, el divendres és el dia amb la màxima concentració 
d’accidentalitat, amb un 34,6% dels totals, sent molt superior a la mitjana de Catalunya. I la 
més baixa els dilluns (3,8%) i els caps de setmana , amb un 7,7% per a cadascun dels 
dies. 
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Fig. 5.30..Accidents amb víctimes segons dia de la setmana. (Font: Pla local de Seguretat Viària de Castellar). 

La distribució dels accidents amb víctimes entre l’any 2005 i 2008 mostra una gran 
dispersió dels accidents per la xarxa bàsica. La carretera B-124 i en l’eix de Santa 
Perpètua – Prat de la Riba són un dels punts on es detecta més concentració d’accidents. 
A la taula anterior es mostren el punts amb més concentració. Els accidents localitzats en 
aquests punts representen un 21,5% del total d’accidents.  
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Fig. 5.31. Trams i punts de concentració d’accidents. (Font: Pla local de seguretat viària) 

El Pla de seguretat viària de Castellar del Vallès proposa actuacions per a la millora de la 
seguretat viària, per exemple: augmentant la xarxa de carrers per a vianants i la regulació 
amb semàfors de vianants, establint espais propis per als ciclistes separats físicament del 
trànsit motoritzat, etc. 

Per tal de reduir l’accidentalitat al municipi, Castellar del Vallès compta amb elements 
reductors de velocitat com bandes rugoses, coixins berlinesos, línies d’aproximació per a 
vianants i plataformes elevats.  
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Figura 5.16. Elements reductors de velocitat. (Font: Elaboració pròpia) 

Segons la següent taula, al centre urbà és a on es localitzen més elements reductors de 
velocitat. I cal destacar que als polígons industrials, urbanitzacions i altres nuclis el nombre 
d’elements és molt baix o inexistent. 

 

Àmbit urbà Bandes 
rugoses 

Coixins 
berlines 

Línies 
d'aproximació de 

vianants 
Plataforma 

elevada 
Pas de 

vianants 
elevat 

Centre urbà 29 3 6 2 27 

Nucli Industrial - - - - 1 

Nucli Les Arenes.  - - - - - 

Urbanització Airesol C - - - - - 

Urbanització Airesol A-B 2 - - - - 

Urbanització Airesol D - - - - - 

Urbanització el Balcó de Sant Llorenç.  - - - - - 
Nucli de Sant Feliu del Racó i urbanització El 
Racó.  1 - - - - 

Urbanitzacions Can Font i Ca n’Avellaneda.  4 - - - 1 

Total 36 3 6 2 29 

Taula 5.17. Elements reductors de velocitat. (Font: Elaboració pròpia) 

(Veure plànol 22: Seguretat viària) 

CENTRE URBÀ SANT FELIU DEL RACÓ, AIRESOL A-B 

CAN FONT – CA N’AVELLANEDA 
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6. DIAGNOSI PARTICIPADA DE LA MOBILITAT 
En aquest apartat s’inclou la prediagnosi de la mobilitat elaborada per l’equip tècnic de 
redacció del Pla. Aquesta s’ha efectuat a partir del processament i de l’anàlisi de les dades 
de mobilitat, definint les característiques bàsiques del model de mobilitat existent, i 
ressaltant els punts forts i totes les carències, situacions conflictives i punts febles. S’ha 
efectuat una prediagnosi per a cada àmbit de mobilitat (mobilitat a peu, en bicicleta, 
transport públic i vehicle privat) i una diagnosi ambiental. En aquest apartat també s’ha 
realitzat una diagnosi de la situació futura detectant principalment els problemes de 
trànsit, congestió i infraestructures futures. 

En aquest context, el dia 13 de desembre de 2010 es va dur a terme un procés de 
participació ciutadana a Castellar del Vallès on es va fer la presentació dels resultats de la 
prediagnosi i una validació general de la prediagnosi per part de les persones participants. 

L’informe del procés de participació de la diagnosi del PMU es pot consultar en el 
Document III: Annexes (veure apartat E.1. Informe de la sessió de presentació i debat 
de la prediagnosi sobre mobilitat). 

6.1. Diagnosi de la situació actual 

Gairebé el 52 % dels desplaçaments totals es produeixen a l’interior del municipi. 

Les dades de mobilitat (residents + no residents) total a l’any 2010 mostren que el nombre 
de desplaçaments totals  vinculats amb Castellar del Vallès és de l’ordre de 91.123. 

El 51,7% dels desplaçaments totals es produeixen a l’interior del municipi. I els 
desplaçaments amb l’exterior presenten xifres similars, sent del 23,9% en el cas dels 
viatges generats i del 24,4% en els viatges atrets. 

Fig. 6.1 Mobilitat global de Castellar. (Font: Elaboració pròpia a partir d’una extrapolació a 2010 basada en 
l’EMQ 2006)  

Pel que fa a les principals relacions de mobilitat amb l’exterior del municipi de Castellar del 
Vallès es produeixen amb els municipis de Sabadell, Barcelona i Terrassa. I els principals 
punts atractors dels desplaçaments interns són L’Eixample Antic i el Nucli Antic del 
municipi.  

   

 
 

ATRETS 
 

GENERATS 
 

  

INTERNS 
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Quant a la distribució horària, la mobilitat dels residents en dia feiner presenta tres 
períodes punta o moments de màxima concentració dels desplaçaments, relacionats 
bàsicament, amb les hores d’entrada i de sortida del lloc de treball o d’estudi. L’hora punta 
màxima es concentra entre les 17 i les18 hores,  la segona hora punta es dona entre les 8 i 
les 9  i per últim, la tercera punta de desplaçaments es dona entre els 13 i les 14 hores. 

El mode predominant pels desplaçaments interns són les modalitats no 
motoritzades. 

El mode predominant, pels desplaçaments de connexió (atrets i generats) és el vehicle 
privat en un 88,8% dels casos. Tot i així, en el cas de la mobilitat interna, aquest 
percentatge baixa fins al 45,5%, en benefici de les modalitats no motoritzades (a peu i en 
bicicleta), representant un 54,10% dels desplaçaments. Pel que fa al transport públic, a 
nivell intern representa un 0,41% de la mobilitat dels desplaçaments, augmentant a fins al 
9,9% en els desplaçaments generats i a un 9,1% en els desplaçaments atrets. 

 

 
Taula 6.1. Repartiment modal total dels dies feiners expandit a l’any 2010, expandit a l’any. (Font: Elaboració 

pròpia) 

Baix percentatge dels desplaçaments dels residents  en transport públic.  

Segons les dades de l’EMQ 2006 el 61% dels desplaçaments dels residents en dia 
laborable es realitzen en transport privat, un 33% dels desplaçaments es realitzen a peu o 
en bicicleta; I només el 6% restant utilitza el transport públic com a mode de transport.  

Els resultats de les enquestes realitzades al ciutadans indiquen que una gran part de la 
població no utilitzen mai l’autobús com a mitjà de transport; són el grup de les dones, dels 
joves de 18 a 24 anys i les persones + 65 anys qui en major mesura afirmen utilitzar més el 
transport públic pels desplaçaments dels dies feiners. 

A nivell comarcal (Vallès Occidental), el 11, 2% i 5,7% dels desplaçaments dels residents, 
en dia laborable i festiu respectivament, es realitzen en  transport públic, sent superior al 
percentatge del residents de Castellar del Vallès. Aquesta diferencia és més notable en 
comparació a la RMB. 
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Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB

Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB

Vehicle privat 61% 46% 36% 59% 56% 45%
Modes no motoritzat 33% 42% 46% 40% 39% 44%
Transport públic 6% 11% 19% 1% 6% 11%

Laborable Festiu

 
Taula 6.2. Comparació a nivell comarcal i de la RMB de la distribució percentual dels desplaçaments per 

repartiment modal en dia laborable i en dia festiu. (Font: EMQ 2006) 

El baix percentatge del transport públic també és dóna amb el repartiment modal dels 
desplaçament dels no residents  

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 preveu a llarg termini 
l’arribada del tren a Castellar. Quant estigui en ple funcionament el repartiment modal pels 
desplaçaments canviarà a favor del transport públic. 

La mobilitat vinculada als residents representa el 83,07% del total. 

La mobilitat vinculada als residents i suposa un total de 76.086 desplaçaments en un dia 
feiner. El 61,22% dels desplaçaments són de caràcter intern, amb un percentatge inferior al 
19,5% pel que fa a desplaçaments generats i atrets. 

El mode predominant als desplaçaments interns és a peu i/o bicicleta, amb el 55,3%. 
Contràriament, pel que fa a les relacions amb l’exterior, el vehicle privat és predominant, 
amb més del 87%. 

Castellar del Vallès presenta un índex d’autocontenció municipal més baix que el la 
mitjana comarcal i de la RMB 

La taxa d’autocontenció de la població resident calculada com els desplaçaments interns 
en l’àmbit de residència dividits pel total de desplaçaments residents, expressat en 
percentatge. 

A partir de les dades de l’EMQ 2006, s’obté un índex d’autocontenció del 58,16% en dia 
feiner i del 50,34% en dissabte i festiu, sent un valor més baix que el la mitjana comarcal i 
de la RMB. Al conjunt de la RMB l’autocontenció mitjana municipal és del 69,9% en dia 
feiner i de 62,4% en dissabte i festiu. La comarca del Vallès Occidental presenta uns valors 
del 67,1% en dia feiner i del 59,2% en dissabte i festiu. 

Castellar 
del Vallès

Vallès 
Occdiental RMB Castellar 

del Vallès
Vallès 

Occdiental RMB

Autocontenció 58,2% 67,1% 69,9% 50,3% 59,2% 62,4%

Laborable Festiu

 
Taula 6.3. comparativa del índex d’autocontenció en dia laborable (esquerra) i en festiu (dreta). (Font: EMQ 

2006) 

L’índex de motorització del municipi supera la mitjana comarcal. 

Segons les dades més recents, any 2008, l’índex de motorització a Castellar és de 763 
veh./1000 hab. i el de la comarca del Vallès Occidental de 669 veh./1000 hab. El que 
indica que més gent de Castellar del Vallès disposa de vehicle que no pas a altres 
municipis de la comarca. Els valors indiquen un tendència progressiva d’augment després 
d’un període de creixement més pronunciat a l’inici de la dècada dels 90. 
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Fig. 6.2 Índex de motorització a Castellar del Vallès i Vallès Occidental (any 2008). (Font: Idescat) 

El parc de vehicles de Castellar del Vallès segueix la tendència de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

Les dades de distribució del parc de vehicles (any 2008) mostra que els turismes són els 
vehicles predominants al municipi amb un 66% del total, seguits pels camions i furgonetes 
amb un 19% i les motocicletes amb un 11%. Aquests valors segueixen la tendència de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, tot i que Castellar del Vallès té un percentatge inferior 
de turismes i motocicletes, en contrapartida del nombre de camions i furgonetes, 
autobusos i tractors industrials. 
 

 Turismes Motocicletes 
Camions i Tractors Autobusos 

 furgonetes industrials i altres 
Castellar del 

Vallès 66,36 10,90 18,51 0,63 3,60 

RMB 68,17 14,28 14,23 0,48 2,84 

Taula 6.4. Distribució del parc de vehicles (2008). (Font: Idescat) 

6.1.1. Mobilitat a peu 

L’estructura urbana de Castellar del Vallès limita la mobilitat per a vianants entre el 
centre urbà i la resta de nuclis i urbanitzacions del municipi. 

La població de Castellar del Vallès s’organitza en 8 nuclis de població desagregats del 
nucli urbà de referència. Aquestes urbanitzacions i/o nuclis urbans es troben al nord-oest 
del centre urbà, a banda i banda del riu Ripoll a escassos quilòmetres unes de les altres 
(Les Arenes, El Balcó de Sant Llorenç, Airesol A-B, Airesol C, Airesol D i Sant Feliu del 
Racó), i al sud-oest del centre urbà (Can Font i Ca n’Avellaneda). 

Les distàncies entre nuclis condicionen força la mobilitat municipal limitant els 
desplaçaments a peu com a principal mitjà de transport en tot l’àmbit municipal, a excepció 
d’un itinerari paral·lel a la carretera B-124 el qual permet la mobilitat entre les 
urbanitzacions Airesol A-B, Airesol C i el centre urbà. 

No obstant, existeix una mobilitat a peu entre algunes urbanitzacions o nuclis urbans com 
és el cas del nucli de Sant Feliu del Racó amb l’ urbanització adjacent El Racó; i de l’ 
urbanització Can Font amb l’ urbanització Ca n’Avellaneda. 
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Fig. 6.3 Distàncies entre nuclis urbans.(Font: Elaboració pròpia)  

El 29% de la xarxa viària és destinada als vianants. 

La xarxa viària interna d’un municipi actua d’element vertebrador per a la mobilitat dels 
ciutadans i ciutadanes, sigui amb el mode de transport que sigui, si bé és cert que fins fa 
relativament pocs anys, les infraestructures viàries donaven plena prioritat al vehicle a 
motor, darrerament les polítiques de sostenibilitat han promogut un auge en el disseny 
d’una xarxa viària pensada per a que els desplaçaments en vehicles no motoritzats 
guanyin protagonisme i amb ell, un major grau de prioritat. 

En aquest sentit el 29% de la xarxa viària de Castellar del Vallès és destinada als vianants. 
Del total, un 87% correspon a voreres i la resta a carrers de prioritat per a vianants i 
prioritat invertida, amb un 4% i 9% respectivament. 

Airesol A B C 
1.100 – 1.500 metres 

Can Font Ca n’Avellaneda 
5.500 metres 

Les Arenes – El Balcó de SantLlorenç 
4.000 - 6000 metres 

Airesol D – SantFeliu del Racó 
2.700 – 3.000 metres 
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A més, el municipi compte amb una sèrie de parcs, jardins i itineraris adaptats a la mobilitat 
a peu que fan ampliar l’oferta destinada al vianants, millorant i fent més segura la seva 
mobilitat. 

Indicar que l’estructura urbana del municipi permet augmentar l’espai de via pública 
destinat a vianants i potenciar els itineraris de vianants existents, condicionant-los amb 
mobiliari urbà i amb voreres més amples i en bon estat. 

Prop del 93% de les voreres dels principals itineraris per a vianants existents al 
centre urbà de referència són accessibles. 

Destacar que la major part dels desplaçaments interns a peu són els que presenten una 
major proporció d’ús i la vorera és la principal superfície destinada als vianants. No obstant, 
cal indicar que al centre urbà de Castellar del Vallès s’ha observat puntualment l’utilització 
del vehicle privat per realitzar desplaçaments que en molts casos es podrien realitzar a 
peu, sempre i quan es garanteixin unes mínimes condicions de comoditat i seguretat. 

Els resultats de l’anàlisi de l’accessibilitat de les voreres indiquen que al centre urbà de 
Castellar, el 93 % de les voreres que conformen la xarxa principal per a vianants presenten 
un ample acceptable. El 7% restant no compleix el Codi d’Accessibilitat degut a la pèrdua 
de secció de vorera ocasionat pels elements urbans de la via pública, com per exemple els 
suports de les senyals, fanals, pals de la xarxa elèctrica, etc. 

 
Accessible No accessible 

  
Carrer Sant Pere d’Ullastre Carrer Major 

Fig. 6.4 Exemple de voreres accessibles i no accessibles. (Font: Elaboració pròpia) 

Bona dotació de passos de vianants al centre urbà i al P.I. Pla de la Bruguera. 

El 96,9% dels passos de vianants presents al municipi es localitzen al centre urbà de 
referència i al P.I. Pla de la Bruguera, en concret 650 unitats. A les urbanitzacions o als 
altres nuclis urbans es troben 21 passos de vianants, localitzant-se a les urbanitzacions d’ 
Airesol A-B, Can Font i Ca n’Avellaneda i a Sant Feliu del Racó i el Racó. 
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Fig. 6.5 Passos de vianants del municipi. (Font: Elaboració pròpia). 

Existència de camins escolars al municipi. 

Les escoles Emili Carles Tolrà i Sol i Lluna són els dos centres del 
municipi on els infants que van a peu a l’escola ho poder fer mitjançant 
uns camins escolars.  

Aquests són recorreguts  segurs establerts a partir dels itineraris més 
utilitzats pels alumnes, fomentant que els infants hi vagin a peu. 

L’objectiu per als infants és que anar a l’escola sigui una activitat 
agradable i segura, que formi part de l’educació dels infants com a 
ciutadans. Promou que els nens i les nenes es desplacin a peu, amb o 
sense l’acompanyament d’un adult, afavorint la integració de la 
comunitat escolar en la dinàmica diària de l’entorn de l’escola i del poble. 

Gairebé un 54% dels passos de vianants presenten guals i rebaixos ben dissenyats. 

El 53,9% dels passos de vianants compten amb guals adaptats o rebaixats ben dissenyats, 
permetent el creuament dels carrers i el desplaçament entre voreres sense barreres 
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 

La resta de passos de vianants no presenten guals adaptats. D’aquests es pot fer una 
classificació segons si estan adaptats a un costat o no compten amb cap gual adaptat. 
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 %  

Tipologia Foto Quantitat % 

Gual/Rebaix ben dissenyat 

 
362 53,9% 

Gual/Rebaix mal dissenyat als 
dos costats 

 

225 33,5% 

Gual/Rebaix mal dissenyat a 
un costat 

 
 

84 12,6% 

 TOTAL adaptats: 
TOTAL no adaptats: 

362 
309  

Taula 6.5. Classificació dels passos de vianants no adaptats. (Font: Elaboració pròpia). 

L’Ajuntament de Castellar té previst la millora de l’accessibilitat dels guals 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès té previst per a l’any 2010 i 2011 un seguit 
d’actuacions que permetran millorar l’accessibilitat dels guals. Les zones d’actuació són: 
l’avinguda Sant Esteve, els carrers Prat de la Riba, Catalunya i Josep Tarradellas; algun 
tram dels carrers d’Alí Bey, Lleida, de Josep Irla, del Serrat Vent i del Pont; a les 
interseccions de la ronda Tolosa, i a la cruïlla de la carretera B-124 amb ronda de 
Turuguet. 

L’execució d’aquestes actuacions permetria adaptar 78 passos de vianants que actualment 
no són accessibles o tenen rebaixos mal dissenyats. El percentatge de passos de vianants 
amb guals adaptats o amb rebaixos ben dissenyats presents al municipi passaria del 
53,9% al 65,6%. 

 
Fig. 6.6 Proposta de l’Ajuntament de Castellar a curt termini per adaptar els vials. (Font: Elaboració pròpia). 
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Bona accessibilitat als principals equipaments públics. 

Castellar disposa d’una bona accessibilitat als equipaments del municipi pel que fa a les 
infraestructures pels vianants de les que disposa. Els carrers de prioritat invertida, prioritat 
vianants, voreres accessibles així com de passos de vianants adaptats existents al 
municipi afavoreixen als recorreguts a peu cap als equipaments del municipi.  

Amb l’aplicació de les actuacions previstes per part de l’Ajuntament pel que fa a la millora 
de l’accessibilitat i de la mobilitat a peu es pot aconseguir gairebé, la totalitat de 
l’accessibilitat als equipaments. 

 
Fig. 6.7 Accessibilitat dels vianants. (Font: Elaboració pròpia). 

Al centre urbà de Castellar es localitzen itineraris accessibles 

Castellar disposa d’itineraris per a vianants accessibles ja que la majoria d’aquests 
itineraris tenen voreres completes (delimitades i amb panots), amples útils iguals o 
superiors a 90 centímetres, els passos de vianants estan adaptats i el pendents 
longitudinals són inferiors al 8%. 

Els principals itineraris accessibles del centre urbà es localitzen en l’eix format per la 
carretera de Sentmenat i al carrer Passeig. Uns altres al carrer del Pedrissos, carrer 
Tarragona i en l’eix format pel carrer Espanya i de l’Arbreda. I per l’últim a l’entorn de la 
Plaça Major ja que disposa de carrers de prioritat invertida i prioritat vianants que també 
afavoreixen els recorreguts a peu.  

Per contra, no totes les cruïlles del municipi estan senyalitzades amb passos de vianants i 
no tots els passos de vianants existents es troben adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda. A més hi ha trams de vorera que tenen una amplada insuficient per a persones 
amb una cadira de rodes, amb cotxets de nens petits, etc. Tot i així, amb l’aplicació d’un 
seguit d’actuacions puntuals es pot aconseguir crear una xarxa de vianants accessibles. 

Les urbanitzacions Airesol A, B i C disposen d’un itinerari que els connecta amb el 
nucli de referència. 

Els Airesols A, B i C estan comunicades per un itinerari que facilita els desplaçaments a 
peu entre aquestes urbanitzacions. En la part inicial de l’itinerari, hi connecta un altre 
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itinerari, anomenat dels Horts del Brunet, que facilita la connexió amb en nucli antic del 
municipi. Per tant, es possible anar a peu des d’aquestes urbanitzacions fins al nucli antic i 
nucli de referència. 

 
Vista dels itineraris Itinerari d’Airesol Camí dels horts del Brunet 

   

Fig. 6.8 Itineraris de connexió en els Airesols. (Font: Elaboració pròpia). 

La zona adjacent a la Plaça Major (nucli antic) és la principal zona generadora de 
mobilitat a peu del municipi. 

Els resultats de l’estudi dels principals itineraris de vianants, mitjançant l’anàlisi dels 
possibles accessos cap als principals pols d’atracció i dels aforaments manuals de 
vianants, indiquen que al voltant de la Plaça Major és a on hi ha més circulació de 
vianants. Destaca l’elevat pas de vianants per la intersecció de la carretera de Sentmenat 
amb el C. Colom i C. Sala Boadella.  

Aquesta intensitat es deguda a que és una zona important de comerç tradicional i de 
serveis, i a més, s’hi localitzen varis equipaments municipals com per exemple, el Casal 
d’Avís de la Plaça Major, l’Ateneu, l’Auditori municipal, el Mercat municipal, el CE La 
Immaculada, la Ludoteca Municipal, la Biblioteca, el Mirador, etc. 

 
Fig. 6.9. Principal zona generadora de mobilitat del municipi. (Font: Elaboració pròpia). 
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Existència de zones de preferència de vianants al municipi. 

Destaca positivament l’existència de zones de preferència de vianants i totes aquelles 
actuacions previstes amb les quals es pretén donar prioritat al vianant per sobre del 
vehicle: carrers amb prioritat invertida, plataforma única, etc. 

Castellar del Vallès compta amb un 13% de superfície viària de vianants corresponent a 
les zones de preferència. 

 
Fig. 6.10. Illes de vianants a Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

6.1.2. Mobilitat en bicicleta 

Castellar no disposa d’una xarxa de carrils bicicleta. 

No existeix un conjunt de vies ciclistes segregades o no que discorren per l’interior dels 
nuclis urbans amb cobertura als principals pols atractors de mobilitat.  

Tot i així, disposa de diferents trams de carrer de prioritat invertida i de vianants els quals 
poden assumir la funció de vials ciclables, o bé trams ciclables situats a les zones verdes 
perimetrals.  

És important destacar que l’entorn en el que està situat Castellar del Vallès ofereix 
nombroses rutes ciclables, ja sigui per carretera, seguint el traçat de la carretera B-124 o la 
de Sentmenat (C-1415a), o bé en rutes BTT aprofitant els camins i corriols existents. 

El futur carril bici que connectarà Sabadell amb Castellar del Vallès ha de servir per 
potenciar aquest medi de transport i fomentar l’implantació de noves vies ciclables pel 
municipi, que permetin una connectivitat entre elles per així poder desplaçar-se en bicicleta 
d’una forma segura per als ciclistes, vianants i vehicles.  
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Vorera bici Camí Verd 

  

Fig. 6.11 Exemples de vies ciclables al municipi (Esquerra: Ronda Cosidor; Dreta: Ronda de Llevant). (Font: 
Elaboració pròpia) 

Existeix una xarxa d’estacionaments de bicicletes, principalment en els espais 
públics. 

El municipi disposa d’una xarxa d'estacionaments encaminades a la promoció de l'ús de la 
bicicleta com a mitjà eficient i que alhora previngui els robatoris. 

A Castellar del Vallès hi ha un total de 195 places d’estacionament de bicicletes repartides 
en 24 punts. La seva ubicació coincideix amb els edificis i altres espais públics (centres 
educatius, esportius, zones verdes, etc) atractors de mobilitat. 

De tota manera, caldria ampliar la xarxa d’estacionaments ja que existeix un dèficit fora del 
centre urbà. 

Hi ha dues tipologies d’aparcament de bicicletes al municipi. 

S’ha identificat dues tipologies d’estacionament de bicicletes al municipi: 

 
Tipus A Tipus B 

  

Fig. 6.12 Tipus d’estacionament de bicicletes de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

El model d’aparcament més recomanable és l’anomenat Sheffield o Universal (tipus A), 
especialment atractiu per la seva senzillesa, cost i versatilitat. 

Existeix una demanda de l’ús de la bicicleta dins el municipi. 

Durant el treball de camp realitzat s’ha observat un cert ús de la bicicleta en els 
desplaçaments interns. A més a més, Castellar del Vallès compta amb diverses 
associacions i clubs de ciclistes, els quals exerceixen una constant i creixent demanda en 
bicicleta dins el municipi. L’ús de la bicicleta d’aquestes associacions i clubs tenen un 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    165 

 

caràcter lúdic i esportiu i el porten a terme durant els caps de setmana i festius. I la majoria 
dels recorreguts tenen origen i final dins el centre urbà de Castellar del Vallès, configurant 
la principal demanda d’itineraris ciclables al municipi. 

A partir de la demanda cal determinar quines actuacions cal fer per aconseguir una 
mobilitat en bicicleta més segura, més confortable i, en definitiva, més sostenible. 

6.1.3. Mobilitat en transport col·lectiu 

La línia C1 és la línia que té un major ús del municipi. 

La línia C1, amb 65 serveis diaris en dies laborables i una mitjana de 32 viatgers per servei 
és la línia  de referència per als habitants del municipi. 

 

 C1 C3 N65 Castellar - Sentmenat - Caldes C4 C6 

Serveis/dia 65 8 6 5 14 6 

Freqüència 0:30 2:45 1:00 2:30 1:00 1:00 

Viatgers/servei 32 10 22 4 6 8 

Viatgers/Km 2,78 0,47 0,31 0,3 0,31 0,31 

Taula 6.6. Principals característiques de les línies d’autobús. (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa a les freqüències de pas destaquen les línies C3 i  Castellar – Sentmenat – 
Caldes, amb elevades esperes entre serveis. 

Les ocupacions per servei són importants a la C1 i al N65 (nocturn), mentre que a la resta 
hi ha ocupacions baixes. En canvi, en les ocupacions per km, l’única línia amb índex 
apropiats és la C1, mentre que a la resta, aquesta ocupació per km és molt baixa. 

La tipologia de parades més freqüent al municipi són els pals. 

El municipi de Castellar del Vallès presenta un total de 74 parades d’autobús distribuïdes 
en tot l’àmbit del municipi. Del total d’aquestes parades la distribució per tipologia és la 
següent: 

 
MARQUESINA PAL 

  
20% 80% 

Fig. 6.13 Distribució per tipologia de parada. (Font: Elaboració pròpia) 

Un total de 15 parades són les que disposen de marquesina al municipi. D’aquestes, el 
86% s’ubiquen en vies principals i vies secundàries. 
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Fig. 6.14.Ubicació de les marquesines a Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

Bon intercanvi modal en les principals franges horàries. 

Els intercanvis modals es realitzen a Sabadell. Un a la Plaça Espanya, on l’ intercanvi es 
produeix amb Renfe Rodalies, mentre que l’altre punt d’intercanvi és a la Plaça Antoni 
Llonch, on hi ha la possibilitat de fer l’intercanvia amb Rodalies i Ferrocarrils.  

Les franges horàries més importants són a primera hora del matí i per la tarda – vespre, 
que és quan els habitants de Castellar van o tornen dels llocs de treball situats fora del 
municipi. 

Els horaris oferts per els diferents operadors, ja sigui de ferrocarril o bé d’autobús, 
permeten realitzar l’intercanvi modal entre aquests dos mitjans de transport de forma 
correcte, amb temps d’espera inferiors als 20 minuts majoritàriament. 

 

Fig. 6.15.Intercanvi modal. (Font: Elaboració pròpia) 

Castellar compta amb una bona cobertura territorial de transport públic 
d’autobusos. 

Les parades del transport públic d’autobusos de Castellar del Vallès estan distribuïdes per 
tot el municipi, tant en el nucli com per les urbanitzacions. Aquesta bona distribució es veu 
reflectida amb els desplaçaments a peu cap a les parades, sent el temps de recorregut , en 
la majoria dels casos inferior a 7 minuts. 

Plaça Antoni Llonch (línea C1) 

Temps d’espera 

< 20 min. 
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Fig. 6.16. Distribució de les parades del transport públic d’autobusos. (Font: Elaboració pròpia) 

Des de l’any 2007, les línies Castellar – Sentmenat – Caldes, C1 i C4 estan perden 
viatgers. 

La disminució de passatgers des de l’any 2007 ha estat constant en aquestes línies. Des 
de llavors, un total de 66.968 els viatgers s’han perdut en aquestes línies. 

 

 C1 Caldes  - Sentmenat C6 Total pèrdua Percentatge respecte total 
Pèrdua de passatgers 

des del 2007 61.665 1.498 3.805 66.968 8% 

Taula 6.7 Disminució de passatgers durant el període 2007 - 2009. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Durant l’últim any, la línia de Castellar – Sentmenat – Caldes ha estat la línia que més 
passatgers ha perdut, un total de 932, equivalent al 15,6% de la demanda d’usuaris que 
transporta. 

L’any 2007 és quan la demanda d’usuaris d’autobús ha estat més elevada, amb un total de 
946.672 passatgers. L’any 2009, van haver-hi un total de 885.9587 usuaris, és a dir, hi va 
haver una disminució del 6,41% respecte al 2007. 

Aquesta disminució de viatgers des de el 2007 també es pot observar en l’evolució de la 
demanda del transport públic de l’àrea de Barcelona, fet que indica que aquesta disminució 
no es un fet local del propi municipi sinó que el descens de viatgers s’ha produït a nivell 
general. 

< 7 minuts 
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Fig. 6.17.Evolució de la demanda del transport públic a l’àrea de Barcelona  (Font: ATM) 

L’octubre és el mes amb major nombre d’usuaris a les línies d’autobús. 

La demanda d’usuaris a les línies d’autobús del municipi de Castellar del Vallès es manté 
constant durant tot l’any, encara que hi ha mesos on és més important.  

L’evolució de la demanda en els últims 4 anys (2006 – 2009) reflecteix que al  juliol, maig i 
octubre  la demanda és superior a la resta de mesos, sent l’octubre el més important amb 
una mitja de 85.363 passatgers. 

A l’agost la demanda d’usuaris és més baixa degut a que hi ha línies que descendeixen 
l’oferta de serveis o anul·len la línia durant aquest mes. 

 
Fig. 6.18.Demanda mitjana mensual de les línies d’autobús de Castellar del Vallès (2006 - 2009). (Font: 

Elaboració pròpia) 

La línia C6 té puntes de demanda definides. 

Segons l’estudi sobre l’evolució diària de passatgers en la línia C6 , hi han puntes 
importants de moviments tan en franja  horària com de localització geogràfica.  La mitjana 
d’usuaris per servei es de 22 passatgers. 

La C6 uneix Can Font i Ca n’Avellaneda amb els polígons industrials i el centre urbà del 
municipi. La línia dona cobertura principalment a els treballadors del TEB, personal de 
neteja que va a treballar a les urbanitzacions, estudiants etc..  

Aquestes puntes de moviments de la línia es reflecteix en: 
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 Per franja horària Per localització geogràfica 
Percentatge de la demanda 54% 52% 

Puntes importants 07:30 a 09:00  
17:00 a 18:00 

Can Font, IES Castellar, Illa de 
serveis i Pistes d'atletisme 

Taula 6.8 Puntes de moviments de la línia C6. (Font: Estudi sobre el funcionament del transport públic urbà a 
Castellar del Vallès) 

Fora de les puntes senyalades en la taula 6.7 l’autobús va amb molt poca gent (menys de 
5 persones). 

Suspensió temporal de les 4 parades situades a la carretera B-124 

El problema de seguretat que comporta el creuament de la carretera B-124 per desplaçar-
se a peu d’un cantó a l’altre de la via en les parades ubicades en aquesta carretera a 
l’alçada de la Sony (punt quilomètric 4,7) i les ubicades al costat de les gasolineres (punt 
quilomètric 5,5), a dut a la Generalitat al tancament temporal de les mateixes, a la espera 
d’habilitar passos de vianants segurs i adaptats a les condicions d’una carretera amb una 
càrrega de vehicles important. 

Les 4 parades que es localitzen a la carretera B-124,  donen cobertura als polígons 
industrials de Pla de la Bruguera, Can Carner i el futur polígon industrial de Can Bages. 

 
Fig. 6.19.Situació de les parades de la carretera B-124. (Font: Elaboració pròpia) 

L’absència de passos de vianants en aquesta zona fa que els usuaris que baixen en 
aquestes parades, creuin la carretera, amb el risc que això comporta. La construcció d’una 
nova rotonda a la intersecció amb els carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i del Baix 
Camp (Can Carner), permetrà el creuament segur de la B-124 i per tant, la normalització 
de les parades que donen cobertura als polígons industrials. 

Per tal de que els usuaris del transport públic de la zona no es vegin afectats, s’han 
establert noves parades provisionals als carrers Garraf i Berguedà, que durant el temps de 
construcció de la nova rotonda ( està previst que comencin les obres a finals del 2010, amb 
un temps d’execució de 9 mesos) donaran cobertura a la demanda de passatgers dels 
polígons industrials. 
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A part de l’absència d’elements de seguretat per creuar la B-124, la ubicació de les 
parades així com les maniobres que ha de fer l’autobús per deixar o recollir usuaris en la 
calçada, no tenen els elements de seguretat ni senyalització adients, més encara quan 
estan ubicades a una carretera amb una IMD elevada (B-124) 

 

Fig. 6.20.Parada d’autobús ubicada a la B-124. (Font: Elaboració pròpia) 

Gairebé el 70% de les marquesines del municipi estan adaptades, mentre que els 
pals de parada ho estan en un 85%. 

El 66,7% de les marquesines presents al municipi estan adaptades, entenent com a tal 
aquelles que presenten una amplada lliure de pas superior a 90 centímetres, tenen una 
alçada lliure de vol de com a mínim 2,10 metres, els tancaments de vidre presenten un 
ressalt de color per tal d’evitar accidents i tenen la informació de les línies, horaris i 
recorreguts dels serveis que tenen parada en cada una d’elles. 

En la gran majoria de marquesines del municipi hi manquen la senyalització amb ressalt de 
color en els tancaments de vidre transparent i la informació de la ubicació i del nom de la 
parada respecte el plànol de carrers del municipi.  

Pel que fa als pals de parada, el 85% estan adaptats. En aquest cas, s’entén per adaptat 
aquell que deixen un espai lliure de pas a la vorera de 90 centímetres, tenen una alçada 
mínima de vol de 2,10 metres, no presentin elements que volin més de 15 cm i que 
incorporin informació dels serveis que cobreix a una alçada entre 1,10 i 1,40 metres. 

6.1.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Dèficit d'infraestructures viaries entre el municipi i la resta de la comarca. 

La xarxa viària externa del municipi, la qual el connecta amb la resta de la comarca i amb 
la xarxa d’autovies i autopistes, està formada per:  

- La carretera B-124: uneix el municipi amb Sabadell per el sud, permetent l’accés a 
altres vies importants com és l’Autopista del Vallès (C-58); i amb Calders per el 
nord, passant per Monistrol de Calders i Sant Llorenç Savall.  

- La carretera C-1415a: per l’oest permet la comunicació amb Terrassa, on també 
es pot accedir a l’autopista C-58, passant per Matadepera, i per l’est amb 
Sentmenat i Caldes de Montbui, i a l’AP-7 passant per Polinyà. 

La xarxa viaria actual suporta un volum de trànsit intens i en augment, principalment a la 
carretera B-124 entre Castellar i Sabadell ja que discorre a prop de diferents sectors 
industrials de la comarca.  
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A més, per connectar Castellar amb la C-58 s’ha de travessar Sabadell, per tant els 
castellarencs i castellarenques es veuen abocats diàriament al col·lapse circulatori. 

No obstant, s’han previst actuacions que permetran afavorir les comunicacions amb la 
comarca i les connexions amb Barcelona i l’àrea metropolitana. Destacar, entre altres, el 
desdoblament de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell, que permetrà millorar el 
nivell de servei, la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquesta zona; i la prolongació de la 
Ronda Oest de Sabadell juntament amb la futura ronda del Vallès que permetria una 
connexió de Castellar amb la C58 des de la B-124 sense haver de travessar pel nucli urbà 
de Sabadell.  

Amb la futura ronda del Vallès, les comunicacions amb tota la plana del Vallès i Baix 
Llobregat  es veuran afavorides. Els freqüents enllaços amb les rondes urbanes durant el 
recorregut afavoriran les connexions directes entre municipis de la zona. 

La carretera de Sabadell i les rondes de Llevant i Tolosa són els eixos viaris que 
presenten majors desplaçaments amb vehicle privat. 

Les dades relatives a les intensitats de vehicles obtinguts en els aforaments automàtics i 
manuals  constaten que el carrer de Sabadell i les rondes de Llevant i Tolosa són els eixos 
de la xarxa viària interna que presenten més intensitat de vehicles. També hi ha altres vies 
a destacar, aquestes són: la Ctra. Sentmenat, el  C. Passeig, el C. de la Garrotxa, el C. 
Prat de la Riba, C. Catalunya i la ronda Turuguet. 

En general, durant els caps de setmana les intensitats de vehicles són inferiors respecte a 
les dels dies laborables. 

 

Fig. 6.21. IMD dels aforaments automàtics (xarxa viària interna) (Font: Elaboració pròpia) 

Paper important de les rondes de Tolosa i de Llevant. 

L’eix ronda Tolosa – ronda de Llevant permet la connexió entre la carretera de Prats de 
Lluçanès (B-124) i la carretera de Sentmenat (C-1415a) sense la necessitat de transitar per 
dintre del centre urbà, és a dir, que les rondes haurien d'esdevenir les sortides naturals del 
centre urbà. Actualment aquest objectiu no ha estat assolit del tot ja que són molts els 
conductors que utilitzen el carrer Passeig com a via de pas i com a eix distribuïdor de 
trànsit cap a les diferents zones internes del centre urbà. 

Amb la finalitat d’aconseguir tot el seu potencial l’Ajuntament s’ha proposat fomentar l’ús de 
les rondes a partir d’un seguit d’actuacions, de les quals esmentar la construcció de tres 
noves rotondes a la ronda Tolosa, en concret, a les cruïlles amb els carrers de Països 
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Baixos-Garrotxa, Barcelona-Solsonès, i Tarragona-Berguedà. Aquestes donaran més 
fluïdesa al trànsit i, a més, permetran reformular alguns dels accessos i sortides del 
municipi, especialment un cop la Generalitat construeixi la futura rotonda de la carretera B-
124. 

 

Fig. 6.22.Ubicació de les noves rotondes de la ronda Tolosa. (Font: Pla d’accessibilitat i mobilitat 2010) 

La cruïlla formada pels carrers Dr. J. Portabella, Molí, Dr. Pujol i ctra. Sabadell és el 
punt del municipi que presenta majors problemes. 

Es detecta mitjançant el treball de camp un important volum de tràfic en la cruïlla formada 
pels carrers Doctor J. Portabella, Molí, Doctor Pujol i ctra. Sabadell (on està situada la 
benzinera BP). Aquesta major intensitat viària es present principalment a primera hora del 
matí, entre les 07:00 i les 09:00. 

 

 

Fig. 6.23.Cruïlla de la BP a primera hora del matí. (Font: Elaboració pròpia) 

Per tal de facilitar la fluïdesa del trànsit de vehicles en aquest punt, l’ajuntament ubica 
agents de la policia local per tal minimitzar els problemes de trànsit que hi ha en aquesta 
zona. 

Al centre urbà hi predominen els carrers d’un únic sentit de circulació.  

Al nucli antic, als sectors Can Carner, els Fruiters i la Virreina (costat del cementiri),  
polígons industrials i a les urbanitzacions hi predominen els carrers de doble sentit de 
circulació, en front al predomini de la unidireccionalitat que presenta la resta del centre 
urbà de Castellar del Vallès. 

El sentit únic de circulació, des de la perspectiva de la seguretat vial i de l’espai destinat a 
vianants, és més adient que el doble sentit ja que aquests últims presenten problemes com 
per exemple, l’excés de velocitat al ser més ampli l'espai destinat a la circulació de 
vehicles; es desaprofita espai, ja que un dels sentits de circulació pot ser utilitzat per 
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augmentar la amplitud de les voreres o l’espai d’aparcament; augmenten les possibilitats 
d’estacionament il·legal amb més possibilitats de doble fila; i augmenten els punts de 
conflicte a les cruïlles.  

Gran part dels carrers del nord del nucli antic presenten carrers de doble sentit de 
circulació, tot i les seves característiques urbanístiques. 

El Nucli antic de Castellar es caracteritza per tenir, el algun cas, carrers estrets, i malgrat la 
seva estretor, alguns solen tenir doble sentit de circulació i aparcament en via pública. 

Per establir els sentits dels carrers, és necessari definir correctament els usos de la via, de 
manera que l’espai reservat per a vianants i per a l’aparcament sigui compatible amb la 
circulació dels vehicles. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6.24. Carrer Racó. Carrer estret del Nucli Antic amb prioritat per a vehicles. (Font: elaboració 
pròpia) 

S’estableixen mesures de regulació de la circulació dels vehicles pesants. 

La circulació dels vehicles pesants per l’interior dels nuclis urbans de Castellar del Vallès 
està regulada mitjançant l’ordenança municipal reguladora de la circulació de vianants i de 
vehicles. 

Per tal de regular la circulació dels vehicles pesants que es troben en trànsit, és a dir, 
només de pas pel municipi, s’ha instal·lat la senyalítica obligatòria a cada punt d’entrada 
del centre urbà per tal de dirigir el trànsit, en concret per als vehicles pesants de més de 
5.5 t. Així doncs, els itineraris per els vehicles pesants es concentren a la ronda Llevant, 
ronda Tolosa, carretera de Sabadell i la carretera de Terrassa a Sentmenat (excepte al 
tram urbà de Castellar). 

6.1.5. Aparcament 

El 58% de la oferta total del municipi pertany a fora de la via pública. 

L’oferta d’estacionament total del municipi és de 24.882 places. Un 42% correspon a oferta 
en via pública mentre que el restant 58% és oferta fora via pública. 

Les tipologies més importants són: L’oferta lliure i els guals, que signifiquen el 92% de la 
oferta total.  

Polígons industrials és la secció amb  l’oferta en via pública més important (3.418 places) 
mentre que Can Font i Ca n’Avellaneda té la reserva de places fora via pública més 
elevada (1.625 places).  

4,6 m 
 

0,74 m 
0,45 m 
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La secció 1-Nord (casc antic) es caracteritza per tenir una baixa oferta en via pública (274 
places) degut a la existència de carres amb prioritat invertida on la estructura del viari 
impossibilitat l’estacionar el vehicle. La secció 3-Centre – Oest és la zona on s’ubiquen 
més places en zona blava (154). 

La zona del centre urbà presenta demandes d’estacionament elevades. 

A excepció de la secció 1-Nord (Casc antic) i 10-Residencial Can Carner, la resta de 
seccions del nucli presenta elevades demandes d’ estacionament.  

La secció 7-Centre (Eixample), amb una superfície reduïda, és una zona amb una alta 
demanda, sent aquesta de 1.476 vehicles. 

Les urbanitzacions no presenten demandes elevades degut a que les tipologies de les 
vivendes són de tipus unifamiliar. Els polígons industrials, amb només 6 vehicles és la 
zona amb menor demanda del municipi. 

La zona comercial del municipi presenta una bona cobertura de zona blava. 

 

Són un total de 286 places en zona blava les 
ofertades en el municipi de Castellar del Vallès. 

Es localitzen a carrers com Major, Sala Boadella o 
Av. Sant Esteve, on la activitat comercial és més 
important i on la zona blava està present en via 
pública. 

La tipologia d’estacionament més freqüent en 
aquesta zona és en cordó, amb 271 places. 

Els diumenges i el mes d’agost, l’estacionament 
és gratuït, mentre que a la resta de dies i mesos, 
hi ha instal·lat un sistema tarifari on els primers 30 
minuts són gratuïts. La duració de l’estacionament 
no pot ser superior a les dues hores. 

Fig. 6.25. Zona blava del centre urbà de Castellar B-124. (Font: Elaboració pròpia) 

La zona blava té una ocupació mitjana del 62%. 

L’estudi de rotació de la zona blava mostra que la ocupació de vehicles és més important 
per la tarda (un 66%) que pel matí (un 58%).  De la zona estudiada, el carrer Sala Boadella 
té les ocupacions més elevades.  

L’ implantació de la zona blava es caracteritza per tenir rotacions elevades. Un bon 
exemple d’aquesta rotació és el carrer Sala Boadella, presentant rotacions elevades, on el 
grau de permanència és poc elevat (només el 10% dels estacionaments són superiors a la 
1:30 minuts). 

Aquest grau de permanència és més important en carrers amb poca rotació, com és el cas 
del carrer Major. En l’estudi s’ha detectat que un 34% dels vehicles tenen estacionaments 
superiors a 1:30 minuts. Aquest percentatge equival a 10 vehicles els quals estacionen 
permanentment, augmentant l’ocupació de la zona i disminuint la rotació de vehicles.  
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Carrer Major Carrer Sala Boadella 

  

Fig. 6.26. Carrers comercials amb presència de zona blava. (Font: Elaboració pròpia) 

Les places de càrrega i descàrrega es concentren al centre urbà del municipi. 

Es registren un total de 56 places de càrrega i descàrrega al municipi de Castellar del 
Vallès. La gran majoria d’aquestes places es concentren al centre urbà, principalment a les 
zones comercials del municipi. 

 

Fig. 6.27. Carrers del centre urbà amb presència de càrrega i descàrrega. (Font: Elaboració pròpia) 

El balanç residencial de l’estacionament del municipi es positiu. 

El balanç residencial mostra que  a nivell de nucli, el balanç és positiu, a l’igual que a la 
resta de les zones del municipi. Tant el centre urbà com les urbanitzacions i altres nuclis 
urbans no tenen problemes d’estacionament. 

En un anàlisis més detallat del centre urbà, es detecta un dèficit poc important de 161 
places a la secció 7-Centre (Eixample) degut a la elevada demanda d’estacionament . 
L’oferta en via pública lliure destaca en aquesta zona per tenir valors poc elevats (425 
places).  

Les seccions més properes a la 7-Centre (Eixample) fan possible, a través del superàvit de 
places que tenen (1.403), que el dèficit es pugui reorientar i ubicar en aquestes zones. 



176   DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

 
Fig. 6.28. Balanç d’estacionament del centre urbà. (Font: Elaboració pròpia) 

Les urbanitzacions presenten índex de cobertura infraestructural elevats. 

Els valors elevats de cobertura infraestructural (entre 1,8 i 2,4) mostren com la reserva de 
pàrquing privat (guals) de les urbanitzacions és suficient per cobrir la demanda 
d’estacionament en aquestes zones i per tant, la via pública no està carregada de vehicles. 

Els valors inferiors a 1, com succeeix a tota la zona del centre urbà, són valors deficitaris i, 
per tant, es fa ús de l’oferta en via pública. En el dèficit infraestructural, destaquen les 
seccions 2 (-566 places), 7 (-603 places) i 8 (-570 places), i que per tant, són les zones on 
l’oferta en via pública està més carregada. 

 

Fig. 6.29. Índex de cobertura de pàrquing del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 
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6.1.6. Seguretat viària 

Baix nivell d’accidentalitat i una tendència decreixent en els darrers anys. 

L’accidentalitat (nombre d’accidents amb víctimes) entre els anys 2005 i 2008 ha disminuït 
un 48,2%. Passant en termes absoluts, de 56 a 29 accidents amb víctimes en aquest 
període, tot i que la població i el parc de vehicles s’ha incrementat. 

Aquests valors d’accidentalitat representa 1,3 accidents /1.000 habitats, molt per sota de la 
mitjana de Catalunya, situada en 2,2 accidents/1.000 habitants. 

A més, el grau de lesivitat ha estat relativament baix ja que el 88% de les víctimes dels 
accidents registrats són lleus. 

En aquest sentit, el Pla de Seguretat Viària de Castellar del Vallès, elaborat l’any 2010 
proposa mesures adreçades específicament a la millora de la seguretat viària en l’àmbit 
urbà.  
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Fig. 6.30. Evolució del nombre d’accidents amb víctimes en zona urbana. (Font: PLSV de Castellar del Vallès) 

El nombre d’accidents per sortides de via són superiors a les dades de Catalunya. 

Les sortides de la via a Castellar es diferencien de la mitjana de Catalunya. Mentre que a 
Catalunya la xifra relativa respecte al total d’accidents és del 5,7%, a Castellar arriba a 
l’11,9%.  

Aquest fet revela un probable problema de velocitats inadequades. Però, cal tenir en 
compte que a Castellar del Vallès hi passa la travessera de la carretera B-124. Aquesta es 
caracteritza per tenir una longitud considerable i amb un notable disseny interurbà on si 
solen generar aquests tipus d’accidents.  

Els punts negres d’accidents és localitzen principalment en vies principals i 
secundàries urbanes. 

La distribució dels accidents amb víctimes entre l’any 2005 i 2008 mostra una gran 
dispersió dels accidents per la xarxa bàsica. No obstant, hi ha punts on es detecta més 
concentració d’accidents. 

Dels 177 accidents amb víctimes entre 2005 i 2008, 37 van tenir lloc als punts i trams dels 
eixos següents:  

- Intersecció C-1415a amb Passeig i ronda Turuguet 

- Intersecció B-124 amb ronda Tolosa 
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- Intersecció B-124 amb carrer d’Osona 

- Carrer Osona, entre B-124 i carrer Garrotxa 

- Eix dels carrers Santa Perpètua i Prat de la Riba, entre el carrer Hospital i carrer de 
l’Arbreda 

6.1.7. Diagnosi ambiental 

Consum d’energia i emissions 

Per tal de calcular les emissions GEH i la contaminació atmosfèrica produïdes pel sector 
del transport al municipi de Castellar del Vallès s’ha utilitzat el model de càlcul AMBIMOB-
U, elaborada conjuntament per l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Institut Català de 
l’Energia, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

A més, l’eina AMBIMOB-U incorpora altres vectors per facilitar càlculs relacionats amb la 
qualitat acústica, l’ocupació del sòl i l’accidentalitat, sempre que el municipi disposi de les 
bases necessàries. 

Per tal d’utilitzar l’eina ha estat necessari incorporar els següents paràmetres específics del 
sistema de mobilitat en estudi: 

· Dades de mobilitat 

- Dades de mobilitat anual en vehicles-km 

- Dades de mobilitat segons tipus de via 

· Parc de vehicles 

Pel que fa a les immissions de contaminants que es troben en l’aire, s’ha examinat les 
concentracions de òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10) ja que són els principals contaminants vinculats al transport. A 
més, a Catalunya presenten nivells més propers als límits màxims permesos en la 
legislació. 

L’eina fonamental per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Xarxa de Vigilància de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Com que castellar del Vallès disposa 
de poques dades respecte el nivell d’immissions d’aquest contaminants s’ha fet servir les 
dades de les estacions de la Xarxa que es troben en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a 
la qual pertany el municipi, en concret la ZQA Vallès – Baix Llobregat.  

Dades de mobilitat  

Dades de mobilitat anual en vehicles-km 

Les dades de mobilitat analitzades en l’apartat 4.5.Demanda en vehicle privat motoritzat 
s’han extrapolat al conjunt de l’any i únicament per a l’àmbit del municipi de Castellar del 
Vallès. Mitjançant les intensitats de trànsit de cada via i la longitud de la mateixa s’ha 
calculat el total de vehicles-quilometres/any. Per aquest càlcul s’ha considerat que la 
mobilitat anual total correspon a 300 dies feiners equivalents, un paràmetre força utilitzat 
en estudis de mobilitat.  
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Amb aquests supòsits obtenim que la mobilitat total a Castellar del Vallès és de 69.163.611 
veh-Km/any. 

Pel que fa a la longitud mitjana de recorregut d’un vehicle, s’ha calculat en base del tamany 
del centre urbà i de la distància entre aquest i les urbanitzacions i altres nuclis del municipi, 
i també s’ha tingut en compte el repartiment modal i el repartiment de desplaçaments entre 
la mobilitat interna i la mobilitat de connexió.  

Pel que fa als desplaçaments de connexió s’ha considerat de forma aproximada el seu 
tram de recorregut per l’interior del municipi, i no durant el conjunt del desplaçament. En 
aquests supòsit s’ha considerat que un no resident que arriba a Castellar del Vallès en 
vehicle privat recorre de mitjana 4,9 quilòmetres per dins el municipi. Per tant no es 
considerà el possible efecte que el PMU pugui tenir sobre la resta del desplaçament. En el 
cas dels desplaçaments interns aquest valor pren una xifra igual a 3,7 quilòmetres. 

Per el càlcul d’emissions, l’eina AMBIMOB-U demana un valor únic de distància mitjana. A 
partir del repartiment de la mobilitat interna i de connexió s’ha obtingut un valor mitjà de 4,2 
quilòmetres. 

A partir de les dades dels comptatges de vehicles en les principals vies del municipi s’ha 
estimat que la mobilitat de vehicles lleugers (<3.500 kg) correspon aproximadament amb 
un 3% de la mobilitat total de vehicles, i la mobilitat de vehicles de mercaderies pesants 
correspon amb un 2 % del total. 

Dades de mobilitat segons tipus de via 

La velocitat mitjana de cada via i el repartiment de la mobilitat, distingint entre vies 
congestionades, vies principals i vies secundàries són dades importants per poder calcular 
les emissions a través de l’eina AMBIMOB-U. El repartiment s’ha fet a través de les 
jerarquies de les vies i les seves capacitats. Aquests dos paràmetres es resumeixen en la 
taula següent. 

 

Tipus de via Repartiment de la 
mobilitat % Velocitat (km/h) 

Via congestionada 9% 10 
Via principal 23% 40 
Via secundària 68% 35 

Taula 6.9. La velocitat mitjana de cada via i el repartiment de la mobilitat (Font: elaboració pròpia) 

Parc de vehicles segons tipus de combustible 

Les dades del parc de vehicles han estat facilitades per l’Idescat (2008). Amb l’objectiu 
d’actualitzar les dades del parc de vehicles s’han pres com a referència l’increment dels 
darrers anys de l’índex de motorització per a cada tipologia de vehicle. L’increment anual 
resultant ha estat del 0,84% en el cas dels turismes, un 5,02% en el grup de les 
motocicletes i ciclomotors, i el 2,09% en els vehicles de mercaderies i autobusos.   
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En les taules següents es mostra la distribució del parc de vehicles per al 2010: 

 
Tipologia de vehicles Nombre de 

vehicles (2008) Increment anual Nombre de 
vehicles (2010) 

Percentatge del 
Parc (%) 

Turismes 11.640 0,84% 11.836 68% 

Motocicletes i ciclomotors 1.911 5,02% 2.103 12% 

Vehicles de mercaderies i busos 3.247 2,09% 3.383 20% 

TOTAL 16.798  17.322 100 

Taula 6.10. Distribució del parc de vehicles. (Font: Idescat 2008) 

Actualment no es disposa de dades específiques del parc de vehicles segons el tipus de 
combustible que fan servir. Es per això que s’han utilitzat els percentatges orientatius de 
distribució, segons els combustibles i períodes d’antiguitat dels vehicles, que incorpora 
l’eina AMBIMOB-U. 

En les taules següents es mostra la distribució del parc de vehicles segons tipus de 
combustible: 

Tipus de combustible Turismes Distribució (%) 

GASOLINA 

Abans 1995 1.960 16,6% 

1995-1997 709 6,0% 

1998-2000 1.064 9,0% 

2001-2005 1.655 14,0% 

A partir 2005 709 6,0% 

Baix consum 35 0,3% 

DIESEL 

Abans 1995 236 2,0% 

1995-2005 4.373 36,9% 

A partir 2005 827 7,0% 

Baix consum 236 2,0% 

Bio10 31 0,3% 
GLP 0 0% 

Híbrids 0 0% 

GN 0 0% 

Elèctric 0 0% 

Total 11.836 100% 

Taula 6.11. Distribució dels turismes segons tipus de combustible. (Font: Idescat 2008 i eina AMBIMOB-U) 

Tipus de combustible Motos Distribució 

Ciclomotors Gasolina 883 42,0% 

Motocicletes 

 Gasolina  
2 temps 442 21,0% 

Gasolina  
4 temps 778 37,0% 

Total 2.103 100% 

Taula 6.12. Distribució de les motos segons tipus de combustible. (Font: Idescat 2008 i eina AMBIMOB-U) 
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Tipus de combustible 
Vehicles de 

mercaderies i 
busos 

Distribució 

GASOLINA 

Abans 1995 325 9,6% 

1995-1997 74 2,2% 

1998-2000 58 1,7% 

2001-2005 51 1,5% 

A partir 2005 14 0,4% 

DIESEL 
Abans 1995 541 16,0% 

1995-2005 1.894 56,0% 

A partir 2005 406 12,0% 

GN 0 0,0% 

Elèctric 0 0,0% 

Híbrids 0 0,0% 

Bio10 20 1% 

Total 3.383 100% 

Taula 6.13. Distribució dels vehicles de mercaderies i busos segons tipus de combustible. (Font: Idescat 2008 i 
eina AMBIMOB-U) 

Resultats de consum d’energia i emissions 

A la taula següent es mostra els resultats de consum d’energia (en tones de petroli) i 
emissions (en tones/any ) obtinguts a l’AMBIMOB a partir de tots els paràmetres dels 
apartats anteriors. 

 
Paràmetre Avaluat Valor del paràmetre (2010) 

Consum energètic 4.196 tep/any 

Emissions CO2 12.587 t/any 

Emissions NOx 52,12 t/any 

Emissions PM10 9,47 t/any 

Taula 6.14. Consum energètic i emissions de contaminants de la mobilitat urbana (2010) (Font: elaboració 
pròpia amb l’eina AMBIMOB) 

Immissions contaminants 

Les dades d’immissions ens permeten conèixer quines concentracions d’òxids de nitrogen i 
partícules de suspensió inferior a 10 micres es troben en l’aire i, per tant, quin és el nivell 
d’impacte d’aquests. Castellar del Vallès forma part de la Zona de Qualitat de l’Aire: 2. 
Vallès – Baix Llobregat, per tant la valoració de la qualitat de l’aire s’ha fet fent servir totes 
les estacions que disposa la XVPCA en aquesta zona. Les estacions són les següents:  
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A continuació, es presenten les gràfiques que mostren l’evolució dels valors de 
concentració mitjana anual de NOx i PM10 i la seva contraposició amb els valors límits que 
fixa el Reial Decret 1073/2002 sobre la gestió i avaluació de la qualitat de l’aire. 

 
Fig. 6.31. Valors de concentració mitjana anual de PM10 a la ZQA del Vallès – Baix Llobregat i la seva 

comparació amb Castellar del Vallès i els valors límits que fixa el Reial Decret 1073/2002. (Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades del Reial Decret 1073/202 i de les estacions de la XVPCA) 

Si tenim en compte les dades registrades per l’estació de mesurament de Castellar del 
Vallès, s’observa que la tendència general entre els anys 2005 i 2009 és d’una disminució 
de les concentracions de PM10 tot i que, entre l’any 2005 i 2006 aquest valor va augmentar. 
A partir de l’any 2006 fins al 2008 la concentració ha disminuït, passant dels 36,7 μg/m³ de 
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concentració mitjana anual als 26,9 μg/m³, és a dir una disminució del 26,7%. Al 2009 la 
concentració mitjana s’ha mantingut pràcticament igual a la mitjana del 2008. 

El Reial Decret 1073/2002 sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambiental 
estableix, per una banda, un valor límit anual per a la protecció de la salut humana de 40 
μg/m³ (amb data de compliment el 1 de gener de 2005), per tant les concentracions 
mitjanes anuals registrades compleixen la normativa. Per una altra banda, es fixa no 
superar una concentració mitjana anual de 20 μg/m³ per l’1 de gener de 2010. Segons la 
concentració mitjana del 2009 (26,9 μg/m³), encara no s’ha assolit el valor límit fixat per a 
l’1 de gener de 2010. 

En el cas de la ZQA del Vallès – Baix Llobregat, la tendència de la concentració mitjana 
segueix el mateix patró que en el municipi de Castellar. No obstant, les concentracions són 
més elevades i entre els anys 2005 i 2007 les mitjanes van superar el límit fixat per a l’1 de 
gener del 2005. 

Segons l’informe de la qualitat de l’aire d’aquesta zona, emès per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, al 2009 s’ha superat el valor límit anual en 3 punts i el valor límit diari 
en 1 punt respecte als 22 punts de mesurament fix o indicatiu. L’any 2008 es va superar el 
valor límit anual i el valor límit diari en 7 punts respecte als 22 punts de mesurament fix o 
indicatiu. Per tant, s’observa una certa tendència a disminuir els nivells. 
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Fig. 6.32. Valors de concentració mitjana anual de NOx a la ZQA del Vallès – Baix Llobregat i la seva 

comparació amb els valors límits que fixa el Reial Decret 1073/2002. (Font: Elaboració pròpia a partir de les 
dades del Reial Decret 1073/202 i de les estacions automàtiques de la XVPCA) 

En relació amb els òxids de nitrogen la tendència general és d’un augment de les 
concentracions. En els darrers 5 anys el pic més alt es va assolir l’any 2009 amb gairebé 
43 (µg/m³) i la més baixa l’any 2005, sent de 35 (µg/m³). Destacar que les mitjanes anuals 
es troben per sota dels límits fixats a l’1 de gener del 2005 Reial Decret 1073/2002. 

Tot i això, en alguna estació de mesurament de la zona s’ha superat el límit. A l’any 2009 
s’ha superat l’objectiu de qualitat de l’aire anual a 5 punts de mesurament respecte als 11 
punts de mesurament fix o indicatiu. L’any 2008 es va superar l’objectiu anual de qualitat 
de l’aire a 3 punts de mesurament respecte als 11 punts de mesurament fix o indicatiu. Per 
tant, els nivells globals en aquesta zona en relació amb l’any anterior, en la majoria dels 
casos, es mantenen o augmenten lleugerament. 

Pel que fa a altres contaminants, destacar que a l’any 2009 els nivells de qualitat de l’aire 
mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d’hidrogen, PM2.5, el benzè i 
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el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. I respecte als nivells 
mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no han superat els valors objectiu establerts a la 
legislació. 

Contaminació acústica 

L’ordenança municipal reguladora de la qualitat sonora de la vila de Castellar del Vallès 
(aprovada l’any 1991) té com objecte vetllar per la qualitat sonora del medi urbà i regular 
els nivells sonors de veïnatge i els originats a la via pública. 

A més, l’Ajuntament de Castellar del Vallès disposa del mapa de capacitat acústica del 
municipi. Aquest mapa és una eina per classificar les zones del municipi, segons la seva 
sensibilitat acústica. Es defineix zona de sensibilitat acústica, aquella zona que presenta 
una mateixa percepció acústica, és a dir, un mateix nivell de soroll. Les zones de 
sensibilitat acústica, són definides per l’Ajuntament segons si la zona és industrial, mixta o 
d’habitatges.  

Aquestes zones s’han delimitat per mitjà d'isòfones (corbes d’igual sensibilitat) que d'una 
manera clara i precisa dóna una idea de la magnitud de soroll que trobem en el municipi. 
Les zones de sensibilitat es classifiquen de la següent manera: 

- Alta sensibilitat acústica (Zona tipus A): Són zones on es demana una alta 
protecció contra el soroll. Poden ser d’aquest tipus les barriades residencials, 
urbanitzacions, i totes aquelles zones destinades a la construcció de vivendes. 

- Sensibilitat acústica moderada (Zona tipus B): Zones amb una percepció 
mitjana del soroll. Seran zones d’aquest tipus, zones mixtes de vivendes i 
comerços, zones d’equipament, etc. 

- Baixa sensibilitat (Zona tipus C): Comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció elevada del soroll. Per regla general els polígons industrials, 
travessies molt transitades, zones comercials, poden ser definides com a C. 

Els objectius de qualitat acústica amb les zones de sensibilitat i usos del sòl són els 
següents: 

Zonificació 
Valors límit d'immissió. Lar en 

dB(A) 
Ld(7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h) 

Zona d’alta sensibilitat acústica (A) 60 60 50 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 
Zona de baixa sensibilitat acústica (C) 70 70 60 
Altres zones establertes a la Llei 16/2002: 
Zona d’especial protecció de la 
qualitat acústica (ZEPQA) < 50 dB(A) 

Zona acústica de règim especial (ZARE) ≥ 75 dB(A). 
Zones addicionals, si aquestes fan falta 
Zona de molt d’alta sensibilitat acústica. < 55 dB(A). 

Taula 6.15.Classificació de la zonificació acústica del territori(Font: Informe del “Mapa de capacitat acústica del 
municipi de Castellar del Vallès”) 

En el mapa de capacitat acústica també es determinen les zones de soroll derivades per 
l'existència o previsió de focus emissors de soroll i/o vibracions tal com infraestructures 
viàries, ferrocarrils, etc. Aquestes zones es delimiten a partir de mesuraments realitzats a 
diferents punts del municipi. 
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Les classificacions per als carrers del municipi es poden observar de forma general en la 
següent figura. 

 

Fig. 6.33. Mapa de capacitat acústica del municipi de Castellar del Vallès. (Font: LGAI Technological Center 
S.A) 

De l’Informe adjunt al “Mapa de capacitat acústica del municipi de Castellar del Vallès”, 
elaborat per l’empresa LGAI Technological Center S.A., destacar els punts crítics que 
s’han localitzat, és a dir  totes aquelles zones que, després d’estudiar-ne el soroll i la 
situació en el municipi, veiem que suporten uns nivells de contaminació acústica superiors 
als recomanats. Aquest punts crítics s’exposen a continuació: 

- Les rondes de Tolosa i de Llevant (vies principals urbanes) s’han classificat com a 
zona C (baixa sensibilitat acústica) degut al soroll originat pel trànsit i pel polígon 
industrial del Pla de la Bruguera. Aquesta zonificació col·lisiona amb la que hi 
hauria d’haver a l’altra banda de les Rondes on hi ha habitatges de nova 
construcció que, al tractar-se d’una àrea residencial, hauria de ser com a molt zona 
B (moderada). 

- La carretera de Sabadell és una font de contaminació acústica  al seu pas pel 
centre de la població. Igual que el cas anterior no és del tot compatible amb les 
àrees residencials adjacents.  

- L’illa delimitada per l’Espai Tolrà, en el moment de realitzar les mesures encara 
estava en procés de construcció. A l’informe es va considerar que en un futur 
proper es convertiria en una zona d’oci sobretot en horari tarda i nit. Això podria 
causar un problema a les nits, ja que és probable que se superin els valors 
permesos a la zona B. 
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- La carretera de Sentmenat i el Passeig suporten una quantitat de trànsit 
considerable. A més, aquesta carretera passa a través del centre urbà de Castellar 
del Vallès.  

- L’inici del Passeig Tolrà (pels voltants de la Plaça Francesc Macià) registra nivells 
d’immissió molt elevats pel tipus de carrer que és.  

El mapa de capacitat acústica de Castellar del Vallès constitueix una base per definir 
programes d'actuació, prevenció, informació, conscienciació, determinació de zones 
urbanitzables, zones de soroll, etc. 

En aquest sentit, la Policia local de Castellar realitza periòdicament campanyes de control 
de sonometria. En la darrera (juny - juliol 2010)  un total de 8  ciclomotors dels 71 vehicles 
que es van fer les proves van superar el límit de soroll. Aquesta xifra és inferior a l’any 
2009, el qual 14 motocicletes i ciclomotors van superar el límit de soroll permès. 

La normativa estableix un màxim de 92 decibels pels ciclomotors, 94 decibels per a les 
motos de fins a 175 cc, i 96 decibels per a les motos de cilindrades superiors. 

Grau d’ocupació del sòl 

El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació 
dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.  

Les infraestructures de transport  ocupen sòl, produeixen un efecte barrera i fragmenten el 
territori. Això pot produir la pèrdua de connexions ecològiques i la degradació paisatgística, 
si les infraestructures no s’integren adequadament. Per tant, la quantitat d’espai públic viari 
es un dels indicatius per valorar el grau de sostenibilitat del municipi. A la taula següent es 
presenta informació de tres paràmetres d’ocupació del sòl. 

 

Dades d'ocupació del sòl 

Indicador Valor 
Espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament) (ha) 82,9 

Espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes (ha) 33,7 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a vehicles motoritzats 11.227 

Taula 6.16. Dades d’ocupació del sòl (Font: Elaboració pròpia) 

L’espai públic considerat a la taula anterior és del conjunt de vials del municipi i de les 
bosses d’aparcament. Per tant, les zones verdes no s’han tingut en compte. 

Per millorar el desenvolupament sostenible  calen iniciatives per minimitzar l’ús del vehicle 
privat en els centres urbans de forma directa i indirecta, per exemple actuacions de política 
d’aparcaments, discriminació positiva del transport col·lectiu i el transport no motoritzat o 
limitació del transport privat als centres urbans.  
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6.1.8. Accés a zones industrials i centres de treball 

El P.I. Pla de la Bruguera i el P.I. Can Carner són les zones industrials de Castellar 
del Vallès. 

La principal zona industrial al municipi s’ubica en els polígons industrials de Can Carner i 
Pla de la Bruguera, començant a la Ronda de Tolosa i al carrer de l’Urgell i estenent-se 
cap al sud del municipi. Els dos polígons els separa la carretera B-124 que uneix Sabadell 
amb Castellar del Vallès. A més, aquesta zona industrial és adjacent al nucli urbà de 
referència de Castellar. 

Aquests dos sectors han creat nombrosos llocs de treball, principalment per l’establiment 
de nombroses indústries, en molts casos ocupats per persones no residents al municipi. 
 

P.I. Pla de la Bruguera P.I. Can Carner 

  

Fig. 6.34. Fotografies de les zones industrials del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

La majoria de les mitjanes superfícies comercials es localitzen al Pla de la Bruguera. 

La part més pròxima al centre urbà i en paral·lel i a la dreta de la carretera B-124, a l’alçada 
de la ronda de Tolosa, té un ús comercial, concretament en formats coneguts com mitjanes 
superfícies. 

Segons l’estudi del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials, la implantació  de 
les mitjanes superfícies a Castellar, ha modificat el comportament dels consumidors que, 
gràcies a l’augment de l’oferta en el municipi, no es desplaça a altres poblacions a 
comprar. Però aquest gran augment de l’oferta d’aquest tipus d’establiment, està 
ocasionant un desplaçament de la compra del petit establiment. 

L’ ubicació de la zona industrial afavoreix els desplaçaments a peu. 

L'accessibilitat dels mitjans de transport no motoritzats, bàsicament l'anar a peu i la 
bicicleta, està estretament lligada a la distància a recórrer. És per això, que esdevenen 
mitjans de transport per als desplaçaments de casa al centre de treball restringits en l'àmbit 
estrictament municipal. 

En el cas de Castellar, la zona industrial es contigu al nucli urbà de referència de afavorint 
els desplaçaments a peu. Segons la distribució modal dels desplaçaments a partir del 
nombre de treballadors, s’estima que es produeixen un total de 630 desplaçaments a peu. 
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DESPLAÇAMENTS A PEU 

 
Treballadors 

2010 
Viuen a 

Castellar 
Viuen fora 

de Castellar 
Desplaçaments 

des de fora 
Desplaçaments 

interns 
TOTAL 

DESPLAÇAMENTS 
Pla de la Bruguera 4.640 2.320 2.320 5 580 585 

Can Carner 360 180 180 0 45 45 

El 0.20% dels desplaçaments des de fora es realitzen a peu (EMO 2001). 
El  25% dels desplaçaments interns es realitzen a peu (EMO 2001)..  

Taula 6.17  Nombre de desplaçaments a per. (Font: Estimació a parir del Pacte  Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2004) 

Les voreres que conformen la xarxa per a vianants presenten un ample i estat acceptable. 
La majoria dels passos de vianants del P.I. Pla de la Bruguera compten amb guals 
adaptats, a excepció d’alguns de la ronda de Tolosa (límit entre el centre urbà i el polígon 
industrial). I en canvi, en el P.I. Can Carner hi manquen el passos de vianants. 

Baix grau de permeabilitat a la B-124 pels vianants. 

Cal destacar, que l'elevada intensitat de trànsit i l'absència de passos de vianants elevats o 
soterrats a la carretera B-124 suposa un risc en el cas que els vianants vulguin travessar la 
carretera per desplaçar-se entre polígons industrials. D’aquesta problemàtica, se’n desprèn 
que cal millorar les mesures de seguretat en aquesta via. 

 
Fig. 6.35. Desplaçaments a peu en els polígons.(Font: Elaboració pròpia)  

Els principals itineraris per bicicleta és localitzen al P.I. Pla de la Bruguera. 

La zona industrial no disposa d’una xarxa de carrils bicicleta, però tot i així, disposa de 
diferents trams ciclables situats a les zones verdes perimetrals i en diferents trams de 
carrer de prioritat per a vianants que fan la funció de carril bicicleta. 

P.I. 
Pla de la Bruguera 

P.I. 
Can Carner 

P.I. 
Can Bages 
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En concret, s’han localitzat dos itineraris ciclables, un paral·lel a la B-124 i l’altre al Parc de 
Colobrera. Es caracteritzen per ser unes vies per a vianants i ciclistes, segregada del 
trànsit i discorre per zones verdes. Tots dos connecten directament amb el P.I. Pla de la 
Bruguera. A més a més, dins del P.I. Pla de la Bruguera hi ha un total de 22 places 
d’estacionament de bicicletes repartides en 4 punts. 

En canvi, al P.I. Can Carner no existeixen ni itineraris ciclables ni punts d’estacionament de 
bicicletes.  

L’estructura urbana de la zona permetria crear una xarxa continua i connexa, coordinada 
amb les xarxes de Castellar i dels municipis veïns; i amb els itineraris del transport públic. 

 

Fig. 6.36. Classificació de les vies ciclistes i localització de l’estacionament de bicicletes.(Font: Elaboració 
pròpia)  

Cal tenir present que en les obres de desdoblament de la carretera B-124 entre Castellar i 
Sabadell també s’inclourà la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada que discorrerà 
paral·lel a la carretera entre Castellar i Sabadell. 

Poca connectivitat entre la zona industrial i les vies de gran capacitat. 

La localització de la zona industrial de Castellar del Vallès en relació a la xarxa 
d'infraestructures viàries de gran capacitat, dota el municipi d'una baixa accessibilitat amb 
l’exterior. 

La localització dels polígons i zones industrials al sud del municipi es recolzada per la 
xarxa viària d'abast comarcal, i també per les artèries viàries estructuradores del trànsit 
intern de del municipi. Destacar la carretera B-124, que uneix el municipi amb Sabadell per 
el sud, i la carretera C-1415a que ho fa d’est a oest, el qual s’accedeix per la Crta. B-124 i 
la ronda de Llevant.  

Les vies de gran capacitat no connecten directament Castellar del Vallès amb la resta de la 
regió metropolitana i la resta del país. Per exemple, per connectar Castellar amb la C-58 

P.I. 
Pla de la Bruguera 

P.I. 
Can Bages 

P.I. 
Can Carner 
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s’ha de travessar Sabadell, sent un obstacle pels episodis de congestió que presenta la 
xarxa viària interna de Sabadell. 

Malgrat tot, el planejament supramunicipal té previst millorar la xarxa viaria externa, a curt i 
llarg termini, millorant considerablement la connectivitat del municipi amb l’exterior. 
Principalment destacar el desdoblament de la B-124, la Ronda del Vallès, el perllongament 
de la Ronda Oest de Sabadell i el Quart Cinturó. 

Bon estat de la xarxa viària interna de la zona industrial. 

Les vies secundàries de la xarxa viaria interna de la zona industrial recullen el trànsit per 
portar-lo a la xarxa primària o a l’inrevés. Aquestes són les següents: 

En sentit nord-sud: 

- Carrer de la Terra Alta: és la continuació de la Ronda de Ponent dins del Polígon 
Industrial de Can Carner. 

- Carrers Berguedà, Solsonès i carrer de la Garrotxa: connecten la ronda de Tolosa 
amb el C. del Bages. Travessen de nord a sud tot el P.I. Pla de La Bruguera. 

En sentit oest-est: 

- L’eix dels carrers Urgell i d’Osona: permet la connexió entre els dos polígons 
industrials i amb la carretera de Sabadell a Castellar (B-124).  

Les vies que es localitzen en aquesta zona es caracteritzen per tenir un ample de via gran, 
dos sentits de circulació i es permet l’estacionament a les dues bandes. No obstant, en el 
P.I. Can Carner s’han localitzat, de forma puntual, irregularitats en la calçada.  

Amb el desenvolupament del P.I. Can Bages el carrer Baix Camp connectarà amb la 
carretera B-124 i amb el C. del Bages del P.I. de La Bruguera. En aquest sentit, s’ha 
previst per a finals del 2010 iniciar les obres de construcció d’una rotonda en aquest punt 
de la carretera B-124. 

Es produeixen un total de 267 desplaçaments en transport públic als polígons 
industrials. 

Les estimacions sobre la població del 2010 a partir del Pacte de la Regió Metropolitana de 
Barcelona de 2004 mostren que diàriament fan ús de les parades dels polígons industrials 
un total de 267 usuaris. 

 
DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PUBLIC 

 
Treballadors 

2010 
Viuen a 

Castellar 
Viuen fora de 

Castellar 
Desplaçaments 

des de fora 
Desplaçaments 

interns 
TOTAL 

DESPLAÇAMENTS 

Pla de la Bruguera 4.640 2.320 2.320 181 66 248 

Can Carner 360 180 180 14 5 19 

El 7,82% dels desplaçaments des de fora es realitzen en transport públic (EMO 2001). 
El  2,86% dels desplaçaments interns es realitzen en transport públic (EMO 2001)..  

Taula 6.18  Nombre de desplaçaments en transport públic. (Font: Estimació a parir del Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 2004) 

Les dades indiquen de la importància que tenen les parades dels polígons industrials i el 
gran nombre d’usuaris que fan ús de les mateixes. 
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Bona cobertura de les parades d’autobús dels polígons industrials. 

Un total de 9 parades són les ubicades a la secció 6 (polígons industrials). Aquestes 
parades estan ubicades al costat est, a la zona de Pla de Bruguera.  No hi ha cap parada 
ubicada dintre el polígon industrial de Can Carner,  encara que hi ha una situada al carrer 
Urgell entre el polígon i la secció censal Residencial Can Carner. 

Són les parades de la carretera B-124 i Illa de serveis les més importants degut al volum 
de moviments de passatgers que tenen.  

 

 
Fig. 6.37. Buffer de 500 metres sobre les parades dels polígons industrials.(Font: Elaboració pròpia)  

Amb una distància de 500 metres, la cobertura del transport públic es del 95% sobre la 
zona dels polígons industrials. 

Hi ha 5 línies d’autobús que donen cobertura als Polígons industrials. 

La línia Castellar – Sentmenat – Caldes no té cobertura de parades per la secció 6 
(polígons industrials), encara que la parada del IES Puig de la Creu està ubicada prop de 
la zona nord dels polígons. 

La resta de línies es distribueixen la cobertura de la següent manera: 

N65 – C1: Cobertura amb les 4 parades 
ubicades a la carretera B-124. 
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C3: Cobertura amb les 4 parades de la 
carretera B-124 i les parades dels carrers 
Osona i Solsonès. 

 
Les parades de la carretera B-124 estan fora de servei f7ins la construcció de la rotonda (carrer Bages/Baix 
Camp) 

C4: Cobertura amb les parades dels 
carrers Osona i Solsonès. 

 

C6: Cobertura amb les parades del carrer 
Solsonès i la Illa de serveis. 

 

No hi ha problemes d’estacionament a la zona de polígons industrials. 

La secció 6 (polígons industrials) compta amb una oferta d’estacionament en via pública de 
3.563 places. La demanda registrada,  a partir de les dades disponibles sobre el nombre 
de treballadors en l’any 2004 (obtingudes en el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona), és de 4.214 vehicles. Segons les estimacions fetes per 
l’any 2010, la demanda d’estacionament de la zona de polígons industrials és de 3.136 
places 

 
DESPLAÇAMENTS ENVEHICLE PRIVAT 

 
Treballadors 

2010 
Viuen a 

Castellar 
Viuen fora 

de Castellar 
Desplaçaments 

des de fora 
Desplaçaments 

interns 
Total 

desplaçaments 
Demanda industrial 

DE VEHICLES 

Pla de la Bruguera 4.640 2.320 2.320 2.088 1.462 3.550 2.910 

Can Carner 360 180 180 162 113 275 226 

1,22 Índex d'ocupació del vehicle privat en dia feiner per a la Regió Metropolitana de Barcelona (EMQ 2006). 
El 90% dels desplaçaments des de fora es realitzen amb vehicle privat (EMO 2001). 
El  63% dels desplaçaments interns es realitzen amb vehicle privat. (EMO 2001). 

Taula 6.19  Demanda d’estacionament del polígon industrial. (Font: Estimació a parir del Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 2004) 

Les dades indiquen que les places en via pública presenten una càrrega important de 
vehicles, ja que una part de la demanda es carrega sobre la reserva de places internes de 
les fàbriques i comerços (OFVP), però un gran nombre fan ús de l’oferta en via pública. No 
obstant, polígons industrials presenta un balanç positiu en el balanç d’estacionament 
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Polígons industrials és la secció censal on l’oferta fora via pública no s’ha pogut calcular 
degut al tipus de tributació de les places, ja que aquestes tributen per m² i no per capacitat 
de vehicles. 

Pla de la Bruguera disposa d’un aparcament per a camions. 

Al març de 2010 va entrar en funcionament l’aparcament per a camions ubicat al polígon 
industrial de Pla de la Bruguera. Està gestionat per l’empresa CIMALSA i disposa d’una 
superfície de 15.400 m² , amb la possibilitat de donar servei a camions de 9, 12 i 17 
metres. 

L’aparcament es troba actualment amb una ocupació del 50%. 

 
Fig. 6.38. Ubicació del pàrquing de camions de castellar del Vallès.(Font: Elaboració pròpia)  

Els accessos a la zona industrial són els punts on es concentren la majoria dels 
accidents. 

Segon l’anàlisi de la distribució dels accidents amb víctimes entre 2005 i 2008, recollits en 
el PSLV de Castellar del Vallès, es detecta una certa concentració en diversos punts de la 
carretera B-124 i de la ronda de Tolosa. 

Dels 177 accidents amb víctimes entre 2005 i 2008 a Castellar, el 8,5% es van donar en 
les vies que donen accés a la zona industrial i el 6% a dins dels polígons industrials. 

En aquest sentit, el PLSV proposa un seguit actuacions (P2, P3, P4 i P5)  amb la finalitat 
de reduir el nombre d’accidents en aquesta zona (veure fig. 6.39). 

 
Fig. 6.39. Punts de concentració d’accidents i zones d’actuació.(Font: PSLV de Castellar del Vallès)  
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Característiques principals DADES GENERALS DE MOBILITAT 

 

- Tipologia de PAE: 
 
- Superfície bruta del PAE: 
 
- Superfície urbanitzada: 
 
- Distància a la xarxa viària principal: 
 
- Vies principals d’accés: 
 
- Accessible amb transport públic: 
 
- Tipus de transport públic: 
 
- Línies d’autobús: 
 
- Aparcament específic: 

Sectors d’activitats econòmiques PIMES 
 
1240164 m² (Bruguera) - 951535 m² (Carner) 
 
75 – 89,9 % (Bruguera) - 50 – 74,9 % (Carner) 
 
10,1  / 10,6 Km 
 
B-124 / C1415a 
 
Sí 
 
Autobús 
 
C1, C3 I C6 (urbà / interurbà) 
 
Sí ( a Pla de la Bruguera) 

 
Total desplaçaments: 630. Bona comunicació entre la zona industrial i el centre urbà. Voreres amb un ample i estat acceptable. En el P.I. Can Carner manquen passos 
de vianants. Mala comunicació a peu entre els polígons industrials per l’absència de passos elevats i/o soterrats. 

 
Total places per bicicletes: 22 repartides en 4 punts. A Pla de la Bruguera no existeix una xarxa de carrils bici encarar que compta amb dos itineraris ciclables importants: 
Un paral.lel a la B-124 i l’altre al Parc de Colobrers. Can Carner no disposa de cap punt d’estacionament per a bicicletes ni tampoc itineraris ciclables. 

 

Total de desplaçaments en transport públic: 267. Hi ha 5 línies que donen cobertura a la zona de polígons industrials, amb un total de 9 parades que donen cobertura a 
aquesta zona. Les més importants són les ubicades a la carretera B-124 (actualment fora de servei fins a la construcció de la rotonda) i la Illa de serveis. Bona cobertura 
de les línies i parades d’autobús. Futura parada de tren a Pla de la bruguera. 

 
Total de desplaçaments amb vehicle privat: 3.136.  La xarxa viària interna dels polígons industrials presenta un bon estat. Les vies secundàries més importants són: 
Terra alta, Solsonès i Garrotxa.  Amb el futur desdoblament de la B-124 s’incrementa la connectivitat amb les vies d’alta capacitat (C-58). 

 
Total de places d’estacionament en via pública: 3.563. No hi ha problemes d’estacionament actualment, ja que l’oferta en via pública cobreix la demanda generada pels 
treballadors. Existeix un aparcament específic per a camions a Pla de la Bruguera, amb un total de 125 places ofertades per camions. 

 
Del total d’accidents registrats entre el 2005 i el 2008, el 6% s’ubiquen dins de polígons industrials. 

P.I. Pla de la Bruguera 

P.I. Can Carner 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    195 

 

6.2. Diagnosi de la situació prevista. Escenari tendencial 

6.2.1. Diagnosi de la mobilitat futura 

En l’escenari tendencial el repartiment modal es mantindrà igual. 

A l’alternativa 0 s’ha considerat que el repartiment modal es mantindrà pràcticament igual 
als valors actuals independentment de les millores realitzades sobre les infraestructures 
per a la mobilitat en vehicle privat i altres modes de desplaçament. 

Així doncs, el 61,5% dels desplaçaments dels residents (interns + connexió) es faran en 
vehicle privat, seguit dels desplaçaments a peu i bicicleta en un 34%, i per últim la mobilitat 
en transport públic, amb tan sols un 4,5%. 

Pel que fa a la mobilitat total del municipi, també els desplaçaments en vehicle privat seran 
els predominants (66,4%), seguit dels desplaçaments a peu i bicicleta en un 28,7% i per 
últim el transport públic (4,8%). 

Fig. 6.40. Distribució modes de transport a Castellar del Vallès dels desplaçaments dels residents (esquerra) i 
desplaçaments totals (dreta)  (Font: EMQ 2006) 

Cal esmentar, que l’arribada del tren a Castellar del Vallès a llarg termini  permetrà fer el 
salt de la quota modal a favor del transport col·lectiu. Es previst que les obres comencin 
abans del 2016 i aquestes tindran una durada de quatre anys. 

En els pròxims 6 anys es preveu la construcció de 848 habitatges nous. 

El planejament aprovat l’any 1999 feia una previsió màxima de 1.273 habitatges (267.782 
m2) distribuïts en 7 sectors de sòl urbanitzable i 8 sectors o polígons d’actuació en sòl urbà. 

Durant la vigència del Pla s’han tramitat i aprovat diverses modificacions del Pla General 
així com vàries figures de planejament les quals ja s’han executat, restant-ne dues 
pendents de desenvolupament: UA Escorxador i UA Cal Segalès, i una en 
desenvolupament: Sector industrial Can Bages. 

Tot i així, encara resten per a executar pràcticament una cinquena part dels 1.273 
habitatges previstos en el planejament general aprovat al 1999. Així doncs, queden per a 
construir 258 habitatges. 

                    Mobilitat residents Mobilitat total (residents + no 
residents) 

34,0%

4,5%
61,5%

A peu + bici

Transport públic

Transport privat  

28,7%

4,8%
66,4%
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A través de la modificació puntual del Planejament General (any 2009) es van definir dos 
sectors contemplats en el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 
del Vallès Occidental. Les dues Àrees Residencials Estratègiques de Castellar del Vallès 
són: ARE Turuguet i ARE Nou Eixample amb un total de 591 habitatges nous 

En suma, es té previst en els pròxims 6 anys un potencial de 849 habitatges nous derivats 
del planejament.  

Construcció del nou Polígon Industrial Can Bages. 

Can Bages és un indret que es localitza al sud de Can Carner i a la banda oest de la 
carretera B-124. Recentment hi havia una petita zona amb activitat industrial limitada com 
un tancat per guardar-hi caravanes, magatzems i abocadors de runa, i en general 
presentava un nivell d’urbanització baix. 

El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de l’any 1999 preveia que aquest sector es 
convertís en el tercer polígon industrial de Castellar, com a prolongació de Can Carner. Per 
tal de desenvolupar el sector, l’Ajuntament va tramitar el corresponent pla parcial, aprovat 
definitivament l’any 2004 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Actualment, s’està començant a treballar per iniciar les obres de construcció del sector de 
Can Bages. Per tant Castellar del Vallès comptarà, en els propers anys, amb un nou sector 
industrial, l'última zona del municipi que es dedica al desenvolupament de l'activitat 
industrial.  

El sector de Can Bages tindrà una superfície de 497.352 m2, dels quals 208.345 m2 (un 
41,89%) seran destinats a ús industrial.  

 
Sòl per a Sistemes Superfície (m2) % 

Sistema d’equipaments 42.660 8,58 
Sistema espai lliure i parcs 167.716 33,72 
Sistema viari 62.549 12,58 
Protecció torrent 16.082 3,23 
Total sòl 289.007 58,11 

Zones d’ordenació Superfície (m2) % 
Industria Petita 110.149 22,15 
Industria Mitjana 61.184 12,30 
Gran Industria 37.012 7,44 
Total sòl 208.345 41,89 

Taula 6.20  Zonificació de Can Bages. (Font: pla parcial d'ordenació de Can Bages) 

Es preveu un augment del 9,5% dels desplaçaments generats pels residents de 
Castellar del Vallès. 

S’ha considerat que el creixement de la mobilitat interna i de connexió dels residents és 
proporcional a la generada pels  nous habitatges que el planejament urbanístic del municipi 
t’he previst executar en període comprès entre els anys 2010 i 2016.  

La mobilitat que generaran aquests nous desenvolupaments s’ha estimat a partir de les 
directrius marcades per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Considerant que els el repartiment modal no variarà en els pròxims anys els 
desplaçaments generats pels nous habitatges es resumeixen en la taula següent: 
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 Vehicle privat transport 
públic A peu+bici 

Polígons i sectors previstos pel PGOU 1200 87 519 

ARE Nou Eixample 1704 123 737 

ARE Can Turuguet 1815 131 785 

TOTAL 4719 341 2041 

Taula 6.21  Mobilitat generada pels nous habitatges previstos. (Font: Elaboració pròpia) 

Sumant aquest desplaçaments a la mobilitat actual els desplaçaments ens els pròxims 6 
anys passarien dels 74.720 desplaçaments actuals als 81.821 desplaçaments, és a dir un 
increment del 9,5%. 

El planejament supramunicipal preveu actuacions per a la millora de la mobilitat en 
vehicle privat.  

Dins el terme de Castellar, es preveu a curt termini actuacions encaminades a la millora de 
la mobilitat. Cal destacar, la millora i desdoblament de la carretera B-124 entre Sabadell i 
Castellar del Vallès que permetrà augmentar la capacitat i les prestacions d’aquesta 
carretera ja que aquesta via discorre a prop de diferents sectors industrials del municipi i 
actualment registra un volum de trànsit molt intens de turismes i vehicles pesants. El 
projecte també inclourà la millora d’accessos, la implantació de mesures d’integració 
ambiental, i finalment la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada que discorrerà 
paral·lel a la carretera 

I a l’entorn més proper al municipi, destacar que actualment s’està executant la construcció 
de l’últim tram de la ronda Sabadell, des de l'N-150, on finalitza actualment, fins a la 
carretera de Matadepera (BV-1248). Un cop s’executi el tram del  Quart Cinturó entre la 
Ronda Oest de Sabadell i la carretera B-124 (llarg termini) el trànsit que prové de la 
població de Castellar del Vallès podrà accedir directament a la C-58 evitant passar per 
l’interior del nucli urbà de Sabadell. 

La construcció d’una nova rotonda a la carretera B-124 millorarà l’accés als polígons 
industrials. 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat ha 
previst per a finals del 2010 iniciar les obres de construcció d’una rotonda a la carretera B-
124, en concret, a la intersecció amb els carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i del Baix 
Camp (Can Carner), per tant a les dues zones industrials. Aquesta rotonda forma part de 
les actuacions de desdoblament de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell.  

La posada en funcionament de la nova rotonda permetrà facilitar la sortida dels vehicles, 
sobretot la dels vehicles pesants de les zones industrials, i descongestionarà la rotonda 
que es pot trobar més endavant, en direcció al centre urbà de Castellar, així com les altres 
incorporacions que tenen una visibilitat reduïda. 

A més, les rotondes obliguen als conductors a reduir la velocitat de forma molt eficaç. Per 
tant, en una rotonda la probabilitat d’accident és molt menor que en altres tipus 
d’intersecció. 
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Fig. 6.41. Nova rotonda de la carretera de Sabadell B-124. (Font: Ajuntament de Castellar del Vallès) 

Les actuacions destinades al transport públic tenen l’objectiu de millorar la 
connexió externa del municipi. 

Una de les actuacions previstes en els pròxims 6 anys dins del municipi és la creació d’una 
línia que enllaci amb el HUB de la UAB a Cerdanyola del Vallès. És una nova línia 
d’autobús que començarà al municipi de Castellar i finalitzarà a la UAB ja que és un punt 
important d’intercanvi modal (disposa d’estacions de ferrocarrils tant d’FGC com de 
RENFE Rodalies i està ben connectat per la xarxa bàsica de carreteres). 

També cal esmentar que el pdM recomana potenciar els serveis en autobús entre Terrassa 
i Castellar del Vallès per tal de donar resposta a la mobilitat centrípeta de l’RMB i connectar 
el municipi a la co-capital. 

La Plaça Espanya de Sabadell serà el principal intercanviador modal per als 
castellarencs. 

Actualment s’estan realitzant les obres del perllongament de la S2 FGC fins a Plaça 
Espanya, previst en el PDI 2001 – 2010. Aquesta nova estació permetrà fer un intercanvi 
modal als castellarencs amb FGC i Renfe, en una mateixa estació, i sense la necessitat de 
desplaçar-se amb autobús fins a la Plaça Antoni Llonch. 

En el mateix PDI 2001 – 2010 es preveu la construcció de una nova estació de Renfe al 
barri de Can Llong (Sabadell) i propera a Castellar del Vallès. Aquesta nova estació es 
construirà un ampli aparcament dissuassori on hi haurà la possibilitat de fer un intercanvi 
modal cotxe – tren. 

Les estacions de Plaça Espanya i Can Llong s’han de convertir en els principals punts 
d’intercanvi en un futur més proper.   

El perllongament de la línia S2 de FGC a Sabadell fins a Ca n’Oriac estarà operativa 
l’any 2012. 

El projecte de perllongament de la línia Barcelona-Vallès d’FGC a Sabadell proposa un 
traçat de gairebé 3 quilòmetres, aprofita l’actual túnel d’una via de Sabadell Estació i en 
construeix un segon que s’unifiquen a la nova estació del centre situada al passeig de 
Manresa amb accés a l’estació pel passeig de la Plaça Major i per la plaça de l’Àngel. La 
línia continua en paral·lel fins a l’estació de l’Eix Macià, situada al c. de Pi i Margall. Des 
d’aquí segueix fins a la plaça d’Espanya on es creua amb la línia de RENFE i genera 
l’estació d’intercanvi. 
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Més al nord, s’ubicarà la nova estació de Ca n’Oriac i a continuació, com a final de línia, les 
cotxeres i una cua de maniobres soterrades.  

Actualment l’ampliació de la línia ja està en construcció i es preveu que aquesta actuació 
estarà operativa l’any 2012.  

Castellar del Vallès comptarà amb dues estacions de tren al municipi 

L’arribada del tren a Castellar està prevista dins l’horitzó del Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya 2006-2026, encara que fins al 2015 no estarà aprovat el projecte 
constructiu. 

Aquesta actuació és fruit de l’allargament del metro del Vallès des de la nova estació de Ca 
n’Oriac fins a Castellar, on es preveu  la creació de dues estacions situades a Pla de la 
Bruguera i el centre urbà del municipi. 

Amb aquesta actuació es pretén captar uns 7.130 usuaris, on 570 provenen del vehicle 
privat. 

 

Fig. 6.42.Traçat de l’arribada del tren a Castellar del Vallès. (Font: castellarvalles.info) 

La millora de la mobilitat i accessibilitat en via pública, és un dels eixos d’actuació 
prioritaris de l’Ajuntament de Castellar. 

En els darrers anys, els programes d’actuació municipal han inclòs actuacions 
relacionades amb la millora de la mobilitat i accessibilitat en la via pública.  

En el PAM 2010 s’ha continuat treballant en aquest sentit ja que s’han planificat accions 
com són iniciar la construcció d’una rotonda a la carretera B-124 que doni accés als 
polígons industrials; construir tres rotondes a la ronda de Tolosa i eliminar els punts 
semafòrics a les cruïlles amb els carrers de Barcelona, Tarragona i Berguedà; eliminar les 
barreres arquitectòniques en diversos carrers i places del municipi; habilitar Zones 30, etc. 
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Es preveu un augment progressiu de l’accessibilitat i de la superfície destinada als 
vianants. 

L’any 2003 es va redactar el Pla d’Accessibilitat de Castellar del Vallès. El Pla és una eina 
de promoció de l’accessibilitat al municipi per tal de poder assolir l’eliminació progressiva 
de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població com són la via 
pública, els edificis, els transports i la comunicació. 

Pel que fa a via pública, el Pla fa una proposta general en relació a la conclusió del treball 
de camp amb la finalitat de posar de manifest quines serien les actuacions necessàries en 
tots els carrers del municipi, encara que no siguin objecte d’una actuació prioritària.  Per 
establir les zones d’actuació, es van donar prioritat als carrers de més volum de circulació 
vianant, densitat de comerç i centralitat on es concentra la major part d’equipaments i 
centres d’interès de la població, sense oblidar els eixos que permeten que l’adaptació sigui 
coherent amb l’estructura del centre urbà. I també aquells punts que pel seu mal disseny i 
ubicació són especialment perillosos per a la integritat física dels vianants. 

 
Fig. 6.43. Actuacions en via pública del Pla d’Accessibilitat. (Font: Pla Accessibilitat de Castellar del Vallès). 

Pel que fa a l’accessibilitat al transport, el Pla estructura per fases la proposta d’intervenció 
a les parades d’autobusos i en les places reservades. No consideren com a prioritari 
arreglar les parades d’autobusos situades en les urbanitzacions principalment per la poca 
freqüència de pas dels autobusos i la poca densitat de població. 

Any rere any el programa d’actuació municipal inclou entre altres les actuacions previstes 
en aquest Pla, i la memòria dels AREs Can Turuguet i Nou Eixample també han incorporat 
les principals idees que dóna el Pla d’Accessibilitat de Castellar amb la finalitat de donar 
més rellevància als vianants per potenciar una mobilitat més sostenible i restar 
protagonisme al vehicle privat 
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En conclusió, s’estima que la superfície destinada a vianants augmenti de forma 
progressiva i que les actuacions previstes en el Pla d’Accessibilitat s’executin, si més no, 
les establertes com a prioritàries. 

Es preveu un augment baix de les vies ciclables al municipi. 

Actualment no existeix un conjunt de vies ciclistes segregades o no que discorren per 
l’interior dels nuclis urbans amb cobertura als principals pols extractors de mobilitat. Tot i 
així, es disposa de diferents trams de carrer de prioritat invertida i de vianants els quals 
poden assumir la funció de vials ciclables, o bé trams ciclables situats a les zones verdes 
perimetrals.  

En els propers 6 anys es previst la formació d’un carril bici de 2 metres d’amplada que 
discorrerà paral·lel a la carretera B-124. Aquest substituirà via verda ciclable que es troba 
en aquest mateix punt. Les obres es durant a  terme conjuntament amb les obres del 
desdoblament de la carretera B-124. 

També destacar que l’amplada de les voreres i els espais lliures entre edificis i espais 
oberts del futur polígon industrial de Can Bages, sector Can Turuguet i Nou Eixample 
permetran una xarxa de convivència entre bicicletes i vianants. A més tots ells estaran 
dotats de places d’estacionaments per a bicis. 

 
Fig. 6.44. Proposta de millora de les xarxes. (Font: Estudi de la mobilitat generada per l’ARE Nou Eixample). 

L’oferta d’aparcament previst  cobrirà les necessitats futures d’aparcament. 

La reserva d’aparcament a fora i en via pública dels nous desenvolupaments urbanístics  
seran suficients per cobrir la demanda d’estacionament en aquestes zones. 

No obstant, el dèficit actual de les places d’aparcament en via pública a la secció 7-Centre 
(Eixample) degut a la elevada demanda d’estacionament i els valors baixos de la reserva 
de pàrquing privat a tota la zona del centre urbà continuaran iguals en els pròxims anys.  
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S’estima que per a l’any 2016 el nombre d’accidents amb víctimes es mantindran 
iguals o lleugerament inferiors a l’actual. 

A Castellar del Vallès, el nombre d’accidents amb víctimes entre l’any  2005 i 2008 s’ha 
reduït en un 48,2%, essent una disminució anual mitjana del 16,1%. Per veure millor quina 
és la situació en que troba Castellar del Vallès, compararem les dades de Castellar amb la 
tendència d’accidentalitat de la província de Barcelona i amb les ràtios d’accidents amb 
víctimes per 1.000 habitants de diferents àmbits d’estudi. 

Pel que fa a l’accidentalitat de la província de Barcelona, s’observa una tendència 
descendent del nombre d’accidents amb víctimes en zona urbana iniciada l’any 1999. 
Aquesta tendència es manté a excepció d’algunes oscil·lacions puntuals. 

La disminució més forta és localitza entre l’any 2001 i l’any 2003, passant dels 17.295 als 
16.436 accidents amb víctimes. Del 2003 fins a l’any 2005 hi ha un augment,   arribant als 
17.242 accidents amb víctimes. I finalment a partir del 2005 la tendència es d’una 
disminució, assolint els 16.445 accidents amb víctimes l’any 2008. Però, entre l’any 2006 i 
2007 es detecta un increment en relació amb el total d’accidents. Aquest increment 
s’atribueix a la introducció del nou sistema de recollida de dades d’accidents de trànsit, el 
SIDAT. Aquest nou sistema, per la seva versatilitat i accessibilitat, permet una recollida 
d’informació més exhaustiva i una transmissió d’informació més directa, i fa que molts dels 
accidents, sobretot amb ferits lleus, que abans quedaven fora del recompte total 
d’accidents de trànsit, s’incorporin a la base de dades. 

La disminució entre l’any 1999 i 2008 ha estat del 4,6%, és a dir una reducció anual 
mitjana del 0,5 %. 
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Fig. 6.45. Evolució víctimes i accidents amb víctimes - Barcelona. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

del document Anuari estadístic d’accidents a Catalunya (2008) del Servei de Trànsit de Catalunya) 

Si tenim en compte el nombre d’accidents amb víctimes en zones urbanes per 1.000 
habitants en diferents àmbits d’estudi s’observa que la taxa al municipi de Castellar del 
Vallès i de la comarca del Vallès Occidental són baixes, essent de 1,3 i 1,2 respectivament; 
en comparació de la taxa de Catalunya (2,2 nombre d’accidents amb víctimes en zones 
urbanes per 1.000 habitants). 

Àmbit
Accidents 

amb víctima 
Població

accidents amb víctimes/ 
1000 habitants

Catalunya 16.445 7.364.078 2,2
Vallès Occidental 1.007 862.369 1,2

Castellar del Vallès 29 22.626 1,3

Estadístiques d'accidentalitat en zona urbana (2008)

 
Taula 6.22Evolució víctimes i accidents amb víctimes - Barcelona.(2008) (Font: elaboració pròpia a partir 

de les dades del document Anuari estadístic d’accidents a Catalunya (2008) del Servei de Trànsit de 
Catalunya) 
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Per estimar la accidentalitat esperada a Castellar del Vallès a l’horitzó del Pla de Mobilitat 
Urbana (any 2016) tindrem en compte que: 

- A partir de les dades referents a l’accidentalitat de Castellar del Vallès s’ha obtingut 
una disminució de l’accidentalitat anual mitjana del 16,1%, Aquest és un 
percentatge poc fiable ja que per obtenir la tendència global només s’han tingut em 
compte els darrers 4 anys. 

- La tendència catalana dels darrers 10 anys presenta oscil·lacions puntuals. Tot i 
així presenta una tendència de disminució, exactament d’una reducció anual 
mitjana del 0,5%. 

- El nombre d’accidents amb víctimes en zones urbanes per 1.000 habitants al 
municipi de Castellar del Vallès són més baixos en comparació de la taxa de 
Catalunya. 

Vist tot el que s'ha exposat anteriorment, s’estima que per a l’any 2016 el nombre 
d’accidents amb víctimes (en zona urbana) es mantindran iguals o lleugerament inferiors a 
l’actual.  

6.2.2. Diagnosi ambiental 

Consum d’energia i emissions 

La diagnosi ambiental prevista a l’any horitzó 2016 es farà de la mateixa manera que s’ha 
realitzat en la diagnosi de la situació actual. És a dir, emprant el programa AMBIMOB-U.   

Per tant és necessari, per una banda, recuperar el valor estimat de la població que servirà 
de base per a calcular la quantitat de vehicles-quilòmetres anuals, la variació de la IMD de 
la xarxa viària, etc. D’acord amb les dades de l’apartat 5.2.2 Prognosi de trànsit de vehicle 
privat, transport públic i aparcament, els habitants a Castellar del Vallès a l’any 2016 estarà 
sobre els 25.209 habitants. 

Per una altra banda, també és necessari calcular el nombre de vehicles previst per el 2016. 
S’ha calculat el nombre de vehicles a partir de la tendència d’increment de l’índex de 
motorització (vehicles/1.000 habitants) dels darrers anys per a cada tipologia de vehicles. 
Tal i com recull la taula següent l’increment previst en els pròxims 6 anys és del 1,68% en 
el cas dels turismes, un 30,12% en el grup de les motocicletes i ciclomotors, i el 12,54% en 
els vehicles de mercaderies i autobusos. Amb aquests increments obtenim que el nombre 
de vehicles previst a l’any 2016 és de 18.976 vehicles. 

 

Tipologia de vehicles Nombre de 
vehicles (2010) 

Increment anual 
(%) 

Nombre de 
vehicles (2016) 

Percentatge del 
Parc (%) 

Turismes 11.836 0,84% 12.433 66% 

Motocicletes i ciclomotors 2.103 5,02% 2.736 14% 

Vehicles de mercaderies i busos 3.383 2,09% 3.807 20% 

TOTAL 17.322  18.976 100% 

Taula 6.23Distribució del parc de vehicles per a l’any 2016. (Font: Elaboració pròpia) 

En les taules següents es mostra la distribució del parc de vehicles segons tipus de 
combustible: 
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Tipus de combustible Turismes Distribució 
(%) 

GASOLINA 

Abans 1995 642 5,2% 

1995-1997 425 3,4% 

1998-2000 702 5,6% 

2001-2005 964 7,8% 
A partir 
2005 892 7,2% 
Baix 

consum 60 0,5% 

DIESEL 

Abans 1995 24 0,2% 

1995-2005 3328 26,8% 
A partir 
2005 3690 29,7% 
Baix 

consum 820 6,6% 

Bio10 223 1,8% 

GLP 241 2% 

Híbrids 106 1% 

GN 241 2% 

Elèctric 73 1% 

Total 12433 100% 

Taula 6.24. Distribució dels turismes segons tipus de combustible. (Font: Elaboració pròpia i eina AMBIMOB-U) 

Tipus de combustible Motos Distribució 

Ciclomotors Gasolina 1149 42% 

Motocicletes 

 Gasolina  
2 temps 465 17% 

Gasolina  
4 temps 1122 41% 

Total 2736 100% 

Taula 6.25. Distribució de les motos segons tipus de combustible. (Font: Elaboració pròpia i eina AMBIMOB-U) 

Tipus de combustible 
Vehicles de 
mercaderies 

i busos 
Distribució 

GASOLINA 

Abans 1995 201 5,3% 

1995-1997 38 1,0% 

1998-2000 27 0,7% 

2001-2005 37 1,0% 
A partir 
2005 7 0,2% 

DIESEL 

Abans 1995 285 7,5% 

1995-2005 1407 37,0% 
A partir 
2005 1479 38,8% 

GN 125 3,3% 

Elèctric 25 0,6% 
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Tipus de combustible Vehicles de 
mercaderies 

Distribució 
Híbrids 45 1,2% 

Bio10 132 3% 

Total 3807 100% 

Taula 6.26. Distribució dels vehicles de mercaderies i busos segons tipus de combustible. (Font: Elaboració 
pròpia i eina AMBIMOB-U) 

De cara a l’anàlisi ambiental dels impactes dels sistema de mobilitat, l’aspecte més 
rellevant és la caracterització dels desplaçaments en vehicle privat. Com hem fet 
anteriorment s’ha calculat el total de vehicles-quilòmetres del municipi de Castellar del 
Vallès al llarg de l’any a partir de la intensitat de vehicles mitjana de cada via (augment 
proporcional a l’increment de població) i la longitud de la mateixa. Amb aquests supòsits 
obtenim que la mobilitat total a Castellar per a l’any 2016 és de 79.515.665 veh-km/any. 

Finalment, el repartiment de la mobilitat (% de vehicles-quilòmetre) entre vies s’ha 
modificat d’acord amb el plànol de capacitats dels vials al 2016: les vies congestionades 
concentrarien el 3% del total de vehicles-km, les vies principals portarien el 29%, i vies 
secundaries el 68%. 

 

Tipus de via Repartiment de la mobilitat 
% Velocitat (km/h) 

Via congestionada 3% 10 

Via principal 29% 40 

Via secundària 68% 35 

Taula 6.27. La velocitat mitjana de cada via i el repartiment de la mobilitat (Font: elaboració pròpia) 

A la taula següent es mostra els resultats de consum d’energia (en tones de petroli) i 
emissions (en tones/any ) obtinguts a l’AMBIMOB a partir de tots els paràmetres dels 
apartats anteriors. 

 
Paràmetre Avaluat Valor del paràmetre (2016) 

Consum energètic 4.341tep/any 

Emissions CO2 13.060 t/any 

Emissions NOx  44 t/any 

Emissions PM10 10 t/any 

Taula 6.28. Consum energètic i emissions de contaminants de la mobilitat urbana (2016) (Font: elaboració 
pròpia amb l’eina AMBIMOB) 

Immissions contaminants 

Per avaluar les immissions de contaminants en els pròxims 6 anys s’ha calculat l’increment  
dels darrers 5 anys de les concentracions d’òxids de nitrogen i partícules de suspensió 
inferior a 10 micres que es troben en l’aire. Castellar del Vallès forma part de la Zona de 
Qualitat de l’Aire: 2. Vallès – Baix Llobregat, per tant la valoració de la qualitat de l’aire s’ha 
fet fent servir totes les estacions que disposa la XVPCA en aquesta zona.  

Segons les dades recollides en la diagnosi actual la disminució de les concentracions de 
PM10 entre l’any 2005 i 2009 (31 de desembre) ha estat del 18%, és a dir una disminució 
anual del 4,5%. 
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Així doncs, en l’escenari tendencial es pot esperar que la concentració mitjana de la ZQA 
Vallès – Baix Llobregat disminueixi fins assolir al 2016 una concentració mitjana de 26 
µg/m³. En aquest escenari no és complirien els límits establerts pel Reial Decret 1073/2002 
(una concentració mitjana anual de 20 μg/m³ per l’1 de gener de 2010).  
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Fig. 6.46. Escenari tendencial per a l’any 2016Valors de concentració mitjana anual de PM10 a la ZQA del Vallès 

– Baix Llobregat i la seva comparació amb Castellar del Vallès i els valors límits que fixa el Reial Decret 
1073/2002. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Reial Decret 1073/202 i de les estacions de la 

XVPCA) 

En relació amb els òxids de nitrogen la tendència general dels darrers anys és d’un 
augment de les concentracions, en concret un augment anual del 2,6 %. En l’escenari 
tendencial s’estima que les concentracions de NOx assoleixin una concentració de 51 
μg/m³. Aquesta valor superaria el límit fixat pel Reial Decret 1073/2002 per l’1 de gener del 
2005 i del 2010. 
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Fig. 6.47. Escenari tendencial per a l’any 2016 dels valors de concentració mitjana anual de NOx a la ZQA del 
Vallès – Baix Llobregat i la seva comparació amb els valors límits que fixa el Reial Decret 1073/2002. (Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades del Reial Decret 1073/202 i de les estacions automàtiques de la XVPCA) 

Contaminació acústica 

La diagnosi actual de la contaminació acústica es va realitzar a través del mapa de 
capacitat acústica del municipi. Aquest mapa classifica les zones del municipi, segons la 
seva sensibilitat acústica. Es defineix zona de sensibilitat acústica, aquella zona que 
presenta una mateixa percepció acústica, és a dir, un mateix nivell de soroll. Les zones de 
sensibilitat acústica, són definides per l’Ajuntament segons si la zona és industrial, mixta o 
d’habitatges.  
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També es va tenir en compte l’Informe adjunt al “Mapa de capacitat acústica del municipi 
de Castellar del Vallès”, elaborat per l’empresa LGAI Technological Center S.A. el qual 
identifica totes aquelles zones que, després d’estudiar-ne el soroll i la situació en el 
municipi, suporten uns nivells de contaminació acústica superiors als recomanats. D’acord 
en aquest informe els punts crítics són els següents: 

- Les rondes de Tolosa i de Llevant (vies principals urbanes) s’han classificat com a 
zona C (baixa sensibilitat acústica) degut al soroll originat pel trànsit i pel polígon 
industrial del Pla de la Bruguera. Aquesta zonificació col·lisiona amb la que hi 
hauria d’haver a l’altra banda de les Rondes on hi ha habitatges de nova 
construcció que, al tractar-se d’una àrea residencial, hauria de ser com a molt zona 
B (moderada). 

- La carretera de Sabadell és una font de contaminació acústica  al seu pas pel 
centre de la població. Igual que el cas anterior no és del tot compatible amb les 
àrees residencials adjacents.  

- La illa delimitada per l’Espai Tolrà, en el moment de realitzar les mesures encara 
estava en procés de construcció. A l’informe es va considerar que en un futur 
proper es convertiria en una zona d’oci sobretot en horari tarda i nit. Això podria 
causar un problema a les nits, ja que és probable que se superin els valors 
permesos a la zona B. 

- La carretera de Sentmenat i el Passeig suporten una quantitat de trànsit 
considerable. A més, aquesta carretera passa a través del centre urbà de Castellar 
del Vallès.  

- L’inici del Passeig Tolrà (pels voltants de la Plaça Francesc Macià) registra nivells 
d’immissió molt elevats pel tipus de carrer que és.  

En l’escenari tendencial s’espera que aquests valors no millorin. L’alternativa zero suposa 
l’augment de la mobilitat en vehicle privat que no comportaran una millora de la 
contaminació acústica de Castellar del Vallès, deixant els nivells de soroll per sobre dels 
llindars establerts en la llei 16/2002. 

Ocupació del sòl 

El futur Polígon Industrial de Can Bages i el desdoblament de la carretera B-124 
augmentaran l’efecte barrera i fragmentació del territori. Així mateix, l’espai públic destinat 
als vehicles motoritzats i les bosses d’aparcament també augmentarà en els pròxims anys. 

No obstant, les iniciatives previstes (principalment en el Programa d’Actuació Municipal i en 
el Pla d’Accessibilitat) i augmentarà l’espai públic d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes, 
en detriment de l’espai actual destinat als vehicles. 
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7. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS. ESTUDI 
D’ALTERNATIVES 

7.1. Establiment dels objectius 

Per a l’establiment dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès s’han 
tingut en consideració per una banda els objectius estratègics corresponents a les 10 línies 
estratègiques del Pacte per a la mobilitat de Castellar del Vallès; I per una altra banda, els 
requeriments establerts en el Pla Director de Mobilitat de la RMB (pdM) com a instrument 
de planificació de la mobilitat de rang superior als plans de mobilitat urbana. A més a més, 
s’ha considerat les tendències observades en tot allò que pot tenir incidència en la mobilitat 
futura del municipi amb la finalitat que els objectius siguin coherents amb la realitat del 
municipi de Castellar del Vallès. 

7.1.1. Pacte per a la mobilitat de Castellar del Vallès 

El Pacte per a la Mobilitat es va configura com l’eina de treball per definir el model de 
mobilitat que vol Castellar del Vallès, per definir com és la ciutat que volen els ciutadans i 
preparar-la per a les generacions venideres. 

Aquest plantejament va comportar la necessitat d’obrir un fòrum a tota la societat civil, i 
afavorir que estiguessin representats tots els agents socials implicats en els canvis de les 
pautes de mobilitat de la població, i més encara, restés obert a tota la societat i estigués 
subscrit per altres grups, associacions o entitats que estiguessin a favor dels seus principis, 
objectius i actuacions per portar-lo a terme. 

El Pacte per a la Mobilitat ha estat sobretot la voluntat de fixar el model de mobilitat que es 
vol per als propers anys a Castellar del Vallès, contenint uns criteris acceptats per tots els 
integrants del Pacte. 

El dia 1 de febrer de 2011 es va signar el Pacte per a la mobilitat de Castellar del Vallès. 
Un total de 26 ens entre Ajuntament, associacions de veïns, associacions empresarials, 
centres d'educació, empreses de transport públic, sindicats i partits polítics van subscriure 
el document que marca les línies de treball davant els reptes de mobilitat que té Castellar. 

Els objectius signats en el Pacte per a la mobilitat i les mesures necessàries per assolir-los 
són els següents: 

1. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, oferint un 
sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als 
desplaçaments en vehicle privat. 

· Dissenyar una xarxa de transport col·lectiu ajustat a la demanda potencial dotant-la 
de la màxima cobertura possible i connectivitat entre el centre urbà, les 
urbanitzacions i els polígons industrials del municipi, augmentant la fiabilitat i 
regularitat en la prestació del servei. 

· Estudiar l’organització del servei en hores puntes i hores vall.  

· Estudiar la viabilitat d’implantació d’un sistema de transport a la demanda.  

· Millora urbanística de l’entorn de les parades de transport públic per assegurar 
l’accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda. 
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· Habilitar unes parades de transport públic ben equipades, amb marquesina (en les 
línies que presenten més usuaris) i informació actualitzada sobre l’oferta de 
transport públic existent, i en condicions de seguretat i accessibilitat per als usuaris. 

· Vetllar per l’execució del projecte que ha de permetre l’arribada del tren a Castellar, 
element fonamental per l'eficiència ambiental i el futur desenvolupament econòmic 
del municipi. 

· Condicionar els itineraris d’accés a les futures estacions de ferrocarril per als 
desplaçaments  a peu en condicions de qualitat. 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

· Crear àrees de vianants (illa de vianants) i zones de prioritat invertida (coexistència 
amb altres modes de transport), especialment en emplaçaments amb una activitat 
comercial intensa i a l’entorn dels principals equipaments municipals. 

· Disseny una xarxa d’itineraris segurs i accessibles per a tots els vianants, 
segregant-la de la resta de modes de transport i eliminant les barreres 
arquitectòniques que limiten l’accés universal a tot l’espai públic. 

· Ampliar les voreres definint una amplada mínima sense obstacles que permeti els 
pas de cotxets de nens, cadires de rodes, etc. 

· Eliminar obstacles a les voreres i ordenar el mobiliari urbà. 

· Permeabilitzar per al vianant les artèries viàries de la ciutat, dotant de suficients 
passos de vianants a nivell, per tal de fomentar la interrelació entre barris propers. 

· Constituir itineraris escolars segurs. 

· Preveure durant els períodes d’obres que afecten a l’espai públic les mesures 
necessàries per facilitar els desplaçaments dels vianants, en condicions dignes i 
segures i amb una senyalització adient de les voreres i els passos de vianants 
provisionals. 

3. Promoure l’ús segur de la bicicleta creant les condicions infraestructurals, de 
gestió del trànsit i d’educació viària necessàries per afavorir la seva utilització. 

· Crear uns itineraris ciclables còmodes i segurs que uneixin els principals punts de 
destí de la població i creïn una xarxa contínua per la bicicleta. Aquesta xarxa hauria 
de ser accessible als principals carrers comercials i turístics de la vila, i també 
hauria de tenir connexió entre els itineraris urbans i els camins interurbans, i 
especialment les escoles. 

· Equipar els llocs de pública concurrència amb instal·lacions per a l’estacionament 
de bicicletes, de fàcil localització, senyalitzats i amb suficient seguretat per aparcar. 

· Fomentar l’intercanvi modal amb el transport públic d’alta capacitat.  

4. Fomentar un ús racional del cotxe, aplicant mesures que facilitin el traspàs de 
ciutadans a altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la 
intermodalitat. 
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· Dissenyar una xarxa viària jerarquitzada, per tal de què cada vial tingui unes 
intensitats de circulació i velocitats apropiades al seu entorn, aplicant polítiques 
moderadores del trànsit, que doni accés als diferents barris, polígons i altres zones, 
amb condicions de seguretat viària i qualitat. 

· Vetllar per a la millora de la connectivitat interurbana, i millorar les circumval·lacions 
externes per tal de minimitzar el trànsit de pas per carrers interns. 

· Definir les funcions i repartiment de l’espai viari sota criteris de sostenibilitat i de 
rendibilitat social. 

· Promoure la utilització de vehicles menys contaminants, moguts per energies 
alternatives, consumidors de nous combustibles menys agressius per al medi 
ambient (gas natural, GLP, biocombustibles, híbrid elèctric, pila d’hidrogen), i amb 
materials de més fàcil reciclatge. 

· Estudiar la viabilitat de crear algun punt de càrrega de vehicles elèctrics per afavorir 
el seu ús al municipi.  

5. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els 
valors de la mobilitat sostenible i segura. 

· Augmentar la informació facilitada als ciutadans a través dels mitjans de 
comunicació local sobre les condicions de mobilitat en els diferents modes de 
transport. 

· Realitzar campanyes de comunicació als ciutadans per fomentar l’ús dels modes 
de transport més sostenibles 

· Realitzar campanyes de comunicació i sensibilització sobre els principis i objectius 
del present Pacte, i explicar les actuacions que se’n derivin. 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic 
destinat a cada mode de transport. 

· Implantar les mesures proposades en el Pla Local de Seguretat Viària.  

· Vetllar pel compliment de la normativa existent per reduir les infraccions que 
dificulten la mobilitat dels vianants, dels ciclistes i dels usuaris del transport 
col·lectiu 

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

· Impulsar l’adopció de mesures encaminades a reduir les emissions de gasos 
contaminants. 

· Promoure la utilització de vehicles amb millor eficiència energètica dels motors i 
menys emissions contaminants i que alhora les emissions acústiques produïdes 
siguin inferiors a les actuals. 

· Realitzar campanyes periòdiques de control que assegurin l’acompliment de les 
condicions adequades dels vehicles. 
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8. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació i residents, 
amb el dinamisme econòmic de la vila i amb les bones condicions d’accés i 
mobilitat per als modes més sostenibles. 

· Ordenar les diferents modalitats d’aparcament existents en el centre urbà, afavorint 
un bon ús de les zones blaves i potenciant l’aparcament soterrat de la Plaça Major i 
les bosses d’aparcament gratuïts en superfície. 

· Ordenar l’aparcament a les urbanitzacions del municipi. 

· Aplicar mesures urbanístiques que impedeixin l’aparcament de vehicles sobre les 
voreres, utilitzant elements visibles pels conductors i segurs pels vianants. 

· Disposar d’una reserva d’estacionament per a discapacitats suficient i distribuïda. 

· Dotar els entorns de les futures estacions de tren d’oferta d’aparcament per als 
residents i per als usuaris, i així regular l’accés del vehicle privat al nou pol de 
mobilitat. 

· Incrementar la creació i fomentar la utilització d’aparcaments de dissuasió a les 
àrees perimetrals. 

9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents 
al vehicle privat 

· Dotar els polígons industrials d’accessos segurs per a vianants a les parades 
d’autobús que hi donen servei. 

· Fer arribar als polígons industrials itineraris per a bicicletes que connectin amb el 
nou carril bici paral·lel a la carretera B124 i el nucli urbà. 

10. Garantir una distribució de mercaderies àgil, ordenada, amb mínim impacte 
sobre la mobilitat i garantint el ple desenvolupament de les activitats 
econòmiques. 

· Ampliació i nova delimitació de les reserves de càrrega /descàrrega regulades (en 
horari i temps de repartiment) en aquells punts amb major presència de comerç i 
que actualment se’n detecta un dèficit, per tal de reduir la durada de les operacions 
i la distància als punts d’origen o final de les mercaderies. 

· Ordenar les condicions operatives de la distribució urbana de mercaderies, establint 
la reserva suficient de zones de càrrega/descàrrega regulades (en horari i temps de 
repartiment) i optimitzades en el seu disseny funcional i localització, per tal de 
reduir la durada de les operacions i la distància als punts origen o final de la 
mercaderia.  

· Potenciar la vigilància i fer complir la normativa en matèria de circulació de vehicles 
pesants i estacionament dels mateixos al nucli urbà de la ciutat. 
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7.1.2. Requeriments del Pla Director de la Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona als plans de mobilitat urbana. 

Els objectius del PMU es constitueixen a través d’una sèrie de paràmetres de mobilitat i 
ambientals avaluats a l’any d’inici de redacció del Pla (2010) i que han d’assolir un 
determinat valor en l’any horitzó del Pla (2016) per tal de millorar les condicions de l’entorn 
(millorar la qualitat de l’aire, augmentar l’ocupació del sòl més sostenible, reduir 
l’accidentalitat, etc.).  

La Llei de Mobilitat 9/2003, estableix que els continguts dels Plans de Mobilitat Urbana 
s’han d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de 
llur àmbit i, si escau, pels plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors 
industrials de llur àmbit territorial.  

Per tant, el PMU de Castellar del Vallès ha d’assolir els objectius fixats per el Pla Director 
de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM), aprovat el setembre de 2008. 
El pdM té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de 
transport, el passatge i les mercaderies i fomentant els desplaçaments dels modes no 
motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. Aquests es desenvolupen segons el que determinen 
les Directrius Nacionals de Mobilitat i en coherència al planejament territorial vigent a la 
RMB. 

Els objectius del pdM no es poden aplicar directament al PMU, ja que els dos plans tenen 
àmbits i horitzons d’estudi diferents, però si que s’exigeix que el PMU ha d’assolir com a 
mínim els mateixos percentatges de millora anuals aconseguits pel pdM sempre i quan 
siguin suficients per acomplir els requeriments legals pel que fa a la contaminació 
atmosfèrica, acústica, etc. Aquests es resumeixen a la taula següent: 
 

Codi 
PdM Objectius PDM Indicador Unitats 

Valor 
assolible 
PDM 2012  

Taxa anual 
(aplicable a 

PMU) 

0 

Reducció del cost unitari 
del viatge 

Costos interns i externs del 
viatge en transport públic  

€/viatger-km 0,541 -0,93% 

  
Costos interns i externs del 
viatge en transport privat  

€/viatger-km 0,637 -2,00% 

  
Costos interns i externs del  
transport de passatgers  €/viatger-km 0,603 -1,83% 

  
Costos interns i externs del  
transport de passatgers  €/tones-km 1,095 0,60% 

1 
Minimitzar la distància 
mitjana dels 
desplaçament 

Distància mitjana dels 
desplaçaments obligats 
intra+intermunicipals  

km 6,08 0,31% 

2 

Potenciar el canvi modal 
del transport de 
persones 

% de desplaçaments en 
transport públic % 34,31% 1,88% 

  % de desplaçaments en 
transport privat % 35,24% -1,74% 

  % de desplaçaments en 
transport no motoritzat % 30,45% -0,42% 

3 Reduir les externalitats 
del sistema de transport 

Costos totals externs del 
transport milions € 2.784 -1,90% 

4 
Minimitzar el consum 
d'energia Consum d'energia tep/any 2.443.348 -0,22% 
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Codi 
PdM Objectius PDM Indicador Unitats 

Valor 
assolible 
PDM 2012  

Taxa anual 
(aplicable a 

PMU) 

Consum de combustibles 
derivats del petroli tep/any 1.847.826 -3,38% 

5 Reduir l'impacte sobre el 
canvi climàtic. Emissions de GEH tCO2/any 5.823.156 -2,83% 

6 

Reduir les emissions de 
NOx emissions de NOx tNOx/any 20.749 -6,10% 

Reduir les emissions de 
PM10 emissions de PM10 tPM10/any 1.551 -7,87% 

7 
Assolir paràmetres 
legals en relació a la 
contaminació acústica 

Població de la RMB exposada a 
més de 65dB diürns de valor 
d'immissió. 

% 0 0 

8 
Reduir l'ocupació de 
l'espai públic pels 
vehicles 

Proporció de l'espai públic urbà 
exclusiu o prioritari per a 
vianants 

% superfície > Valor inicial > Valor inicial 

10 

Reduir l'accidentalitat 
associada a la mobilitat 

Nombre de morts en accidents 
de trànsit morts/anys 44 (xarxa 

urbana) -8,30% 

  Accidents amb víctimes per 
veh·km 

Acc./1.000.000 
veh·km·any 0,057 -2,18% 

Taula 7.1. Objectius del pdM aplicables als PMU(Font: pdM i elaboració pròpia) 

S’ha de considerar com a objectiu principal la reducció de la quota global dels 
desplaçaments amb vehicle privat  en un 10% a 6 anys, tal com s’estableix en la mesura 
EA1.7 del pdM. Per a la resta d’objectius cal realitzar un esforç proporcional al del pdM.  

Donat que l’increment de població i mobilitat pot ser molt diferent entre els plans a 
comparar, es pot realitzar una reinterpretació dels objectius en termes de ràtios per 
habitant o desplaçament, o bé en termes comparatius respecte a l’escenari tendencial, 
sempre que no contradigui el compliment de les Directrius Nacionals de mobilitat. 

En resum, el PMU de Castellar del Vallès hauria de contribuir a assolir els objectius del 
pdM des de l’àmbit local durant els propers 6 anys. El pdM estableix un primer objectiu 
general zero que és la reducció del cost unitari del viatge, considerant els costos interns i 
externs i 10 objectius relacionats amb els impactes ambientals i socials de la mobilitat. 
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7.1.3. Objectius del PMU 

El present Pla de Mobilitat Urbana Castellar del Vallès estableix 10 objectius de mobilitat i 
ambientals per a assolir durant els propers 6 anys . Aquests es descriuen i quantifiquen a 
continuació.  

 

Objectius del PMU 

1 Minimitzar les externalitats del sistema de transports 

2 Incrementar l’ús dels modes no motoritzats i del transport públic 

3 Garantir l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda al transport i a la 
via pública 

4 Augmentar l’autocontenció i reduir la distància mitjana dels desplaçaments 

5 Moderar el consum de l'energia i reduir la intensitat energètica del transport 

6 Reduir els impactes de la mobilitat en el canvi climàtic  

7 Reduir la contaminació atmosfèrica causada pel transport 

8 Reduir la contaminació acústica derivada del transport 

9 Reduir l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles 

10 Augmentar la seguretat viària 

Taula 7.2. Objectius del PMU de Castellar del Vallès (Font: Elaboració pròpia) 

Objectiu 1: Minimitzar les externalitats del sistema de transports. 

Qualsevol plantejament de la mobilitat no pot ser aliè als costos generats pel transport, tant 
interns com externs, tenint en compte qui els genera, diferenciant entre agents (operadors 
i/o usuaris) i modes de transport, i en quina quantia. 

El model de mobilitat ha de ser necessàriament més eficient en el seu conjunt per a 
garantir la competitivitat del sistema i permetre una mobilitat més econòmica als ciutadans. 
En aquest sentit el pdM fixa l’objectiu de reduir el cost unitari del viatge, considerant tant els 
costos interns com els costos externs.  

L’objectiu del pdM és que el cost unitari del transport privat es redueixi anualment un 
2% durant l’horitzó del PMU i en el del transport públic un 0,93%. 

A la taula següent es mostra els valors dels costos unitaris del viatge de l’any 2010 
obtinguts a partir de la plantilla de fulls de càlcul del costos unitaris facilitats per l’ ATM i els 
valors objectius dels costos que el PMU de Castellar del Vallès haurà d’assolir a l’any 
2016: 
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Costos unitaris del viatge Valor 
2010 

Taxa anual 
(aplicable a PMU) 

Valor 
2016 Unitats 

Costos interns i externs del viatge en transport públic 1,45 -2,00% 1,37 €/viatger-km 

Costos interns i externs del viatge en transport privat 1,30 -1,83% 1,15 €/viatger-km 

Taula 7.3. Costos unitaris de viatge (Font: elaboració pròpia mitjançant la metodologia de càlcul de la ATM) 

El cost total del viatge a l'RMB s'obté amb la fórmula següent: sumatori de “(ci + ei)*ui” (on 
c són costos d'inversió, de gestió i d'explotació; e les externalitats socioambientals 
(emissions GEH, costos de congestió, etc.); i “u”  les unitats de transport (km·persona) per 
mode) 

D'aquesta formulació, se'n dedueix que es pot incidir en el cost dels viatges a l'RMB des de 
quatre àmbits: millorant la gestió, modificant l'equilibri modal, millorant l'eficiència 
energètica/ ambiental i reduint les unitats de transport. 

L’objectiu del pdM és la disminució dels costos totals externs de transport, sent d’una 
reducció anual del 1,90%. 

Els costos externs del transport a Castellar del Vallès en el 2010 és de 124.394 milers 
d’euros segons el valor obtingut mitjançant la metodologia de càlcul de la ATM. Si li 
apliquem la reducció proposada pel pdM, l’objectiu del PMU de Castellar serà la d’assolir 
els 110.870 milers d’euros l’any de l’horitzó del Pla (2016). 

Objectiu 2: Incrementar l’ús dels modes no motoritzats i del transport públic. 

Perquè una ciutat sigui sostenible és indispensable reduir la mobilitat forçada i deixar de 
fomentar l'ús innecessari de vehicles motoritzats, per tant es proposa potenciar el canvi 
modal en els desplaçaments incrementant la quota dels modes no motoritzats (a peu i amb 
bicicleta) i el transport públic.  

L’objectiu fixat pel PMU és assolir els mateixos percentatges de millora que aconsegueix el 
pdM de la RMB en la reducció del vehicle privat. L’any 2004 el pes del transport privat al 
conjunt de la RMB era del 38,9% i en l’escenari del pdM s’arriba al 35,2%, això significa 
una disminució anual del 1,74% de la quota modal del transport privat. Alhora un 
augment del 1,88% de la quota del transport públic i  una disminució del 0,42% de la 
quota del transport no motoritzat. 

 

Costos unitaris del viatge Valor 2010 
Taxa anual 
(aplicable a 

PMU) 
Valor 2016 

% de desplaçaments en transport públic 4,46% 1,88% 4,99% min 

% de desplaçaments en transport privat 60,99% -1,74% 54,86% màx. 

% de desplaçaments en transport no motoritzat 34,55% -0,42% 33,69% min. 

Taula 7.4. Objectiu del repartiment modal a Castellar del Vallès  (Font: elaboració pròpia) 

Cal tenir en compte que aquest objectiu s’ha concretat en termes de reducció de la quota 
de vehicle privat motoritzat dels desplaçaments dels residents que es realitzen a l’interior 
de la zona urbana i, per tant, agrega conjuntament els desplaçaments interns així com les 
etapes internes dels desplaçaments de connexió dels residents. 
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Objectiu 3: Garantir l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda al transport 
i a la via pública. 

Totes les persones tenen dret a desplaçar-se de forma segura per l'espai públic i d'accedir 
sense entrebancs als modes de transport públics col·lectius, siguin quines siguin les seves 
característiques físiques. 

L'adaptació i el manteniment en bon estat de les voreres per a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda; i el condicionament de les parades de transport públic i 
l'adaptació de les flotes d'autobusos han de ser, doncs, un objectiu prioritari al municipi de 
Castellar a fi de garantir l'accessibilitat universal. 

En definitiva, aquest objectiu pretén potenciar l’accessibilitat universal amb l’objectiu final 
d’augmentar la integració final de tots els ciutadans de Castellar. Per a assolir aquest 
objectiu es proposaran actuacions encaminades a fer accessibles com a mínim, la xarxa 
bàsica de vianants i les parades de transport públic i fomentar el desplegament de 
l’actual Pla d’Accessibilitat de Castellar. A més, aquest objectiu ha d’estar present en 
qualsevol obra que es realitzi en la via pública, segons 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). 

Objectiu 4: Augmentar l’autocontenció i reduir la distància mitjana dels 
desplaçaments. 

Un indicador clau de la mobilitat és la taxa d’autocontenció de la població resident 
calculada com els desplaçaments interns en l’àmbit de residència dividits pel total de 
desplaçaments residents, expressat en percentatge. En el cas de Castellar del Vallès, 
s’obté una autocontenció més elevada en dia laborable (58,16%) que no pas en dia festiu 
(50,34%) a l’any 2006. Extrapolada a l’any 2010, la taxa d’autocontenció s’estima que sigui 
del 61,22%. 

Al conjunt de la RMB l’autocontenció mitjana municipal és del 69,9% en dia feiner i de 
62,4% en dissabte i festiu. La comarca del Vallès Occidental presenta uns valors del 67,1% 
en dia feiner i del 59,2% en dissabte i festiu. En comparació, Castellar del Vallès presenta 
un índex d’autocontenció municipal més baix que el la mitjana comarcal i de la RMB. Per 
tant en aquest objectiu es pretén millorar els nivells d’autocontenció del municipi en 
els pròxims 6 anys. 

Un altre factor relacionat amb la mobilitat és la distància mitjana dels desplaçaments i el 
temps de desplaçament. El temps de desplaçament està relacionat tant amb la velocitat 
mitjana de circulació com amb la distància del desplaçament. Per tant els vehicles 
motoritzats que disposen d’un ampli rang de velocitats, poden oferir una gran varietat de 
solucions pel que fa a l’accessibilitat en termes de temps. En canvi, per als modes de 
transport no motoritzats, el rang de velocitats és relativament limitat, per tant la seva utilitat 
per al sistema i la seva competitivitat respecte a la resta de modes de transport està 
vinculada a la distància mitjana dels desplaçaments. Actualment el temps dels 
desplaçaments dels residents de Castellar del Vallès és de 21,4 minuts. 

La distància mitjana dels desplaçaments depèn en gran mesura del model territorial, és a 
dir del nivell de dispersió de les zones urbanitzades i de la barreja dels usos. Tot i que el 
model territorial no sigui competència directa del PMU és important que aquests criteris 
quedin plasmats en el planejament derivat dels sectors urbanitzables o de reforma urbana, 
així com en la propera revisió del planejament urbanístic de Castellar. 
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La distància mitjana dels desplaçaments a Castellar del Vallès és de 4,2 km (a l’any 2010). 
Llavors si tenim en compte el creixement anual proposat en el pdM (creixement del 
+0,31% anual) la distancia mitjana en l’any horitzó del PMU hauria de mantenir-se igual o 
no superar els 4,27 km. 

També és objecte d’aquest Pla la millora de l’eficiència dels sistemes de mobilitat pel que 
fa al temps de desplaçament, especialment per als desplaçaments en transport públic, 
permetent un estalvi de temps en els desplaçaments per anar a treballar o estudiar, 
comprar, etc. 

Objectiu 5: Moderar el consum de l'energia i reduir la intensitat energètica del 
transport. 

Segons l’Institut Català de l’Energia el sector transport és el principal consumidor d’energia 
a Catalunya, representant el 39% del consum final i responsable del 29% del còmput 
global de les emissions de CO2. A més, les emissions generades pel transport creixen molt 
per sobre de qualsevol altre sector. Tampoc es pot oblidar la forta dependència del petroli 
que suposa prop del 98%, essent la diversificació energètica pràcticament inexistent. En 
aquest sentit, els objectius de les directives i polítiques són:  

· Unió Europea:  

La Directiva 2003/30/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de maig de 2003 
relativa al foment de la utilització de biocarburants o altres combustibles renovables 
en el transport: exigeix que el 5,75% de tots els transports que utilitzen 
combustibles fòssils han de ser substituïts per biocombustibles abans del 31 de 
desembre de 2010, amb un objectiu intermedi del 2% a finals del 2005.  

El paquet legislatiu energia i clima conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de 
fer cada estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle en 
el sector del transport. 

Per una altra banda, la Cimera dels 27 membres de la UE sobre el canvi climàtic, 
març de 2007: Aprovada l’estratègia de política energètica i de lluita contra el canvi 
climàtic que inclou el compromís que al 2020, el 20% del consum energètic sigui 
amb fonts renovables i de reduir al 20% les emissions de CO2. En aquest sentit 
Castellar el Vallès va aprovar el Pla d’acció d’energia sostenibles (PAES) el 
novembre de 2009 en el qual s’avalua les emissions de CO2 de la ciutat i es 
proposen mesures per augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica per tal de poder 
complir amb l’objectiu de la Unió Europea. 

· D’obligat compliment a Catalunya:  

Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (aprovat pel Govern de la Generalitat el 
dia 11 d’octubre de 2005): El Pla de l’Energia, en relació a l'escenari IER, fixa un 
increment en el consum de combustible d'un 10,8% durant el període 2003-2015.  

· D’obligat compliment a la Regió Metropolitana de Barcelona:  

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat pel 
Govern de la Generalitat, GOV/146/2008): el pdM proposa, durant el període 2004-
2012, una disminució anual del 0,22%. 
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El pdM proposa com a objectiu de reducció de l'ús de combustibles derivats del 
petroli l'adopció plena de l'escenari intensiu en eficiència energètica i energies 
renovables (IER) del Pla de l'energia de Catalunya. Això vol dir una reducció en el 
consum de combustibles derivats del petroli d'un 2,59% durant el període 2004-
2012. El pdM compleix l'objectiu amb escreix, ja que redueix gairebé un 27,04% l'ús 
de combustibles derivats del petroli, per tant una reducció anual del 3,38% 

Segons el Document de Referència emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals 
i Sostenibilitat, el pdM va proposar l’ús del biodièsel com una mesura important per a la 
reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle d’acord amb les previsions del pla de 
l’energia de Catalunya. No obstant, aquest combustible està en revisió en tota Europa i en 
l’actualització del mateix pla de l’energia, per la qual cosa no és aconsellable proposar la 
generalització del seu ús. 

L’objectiu fixat pel PMU és assolir els mateixos percentatges de millora que aconsegueix el 
pdM de la RMB en reduir el consum energètic. Donat que en l’escenari actual (2010) el 
consum energètic estimat és de 4.196  tep/any, l’objectiu en el 2016 és que el valor sigui 
igual o inferior a 4.141 tep/any. Pel que fa al consum de combustibles derivats del petroli, 
l’objectiu del PMU és que el valor actual (4.186 tep/any) es redueixi fins assolir un consum 
igual o inferior a 3.405 tep/any. 

Objectiu 6: Reduir els impactes de la mobilitat en el canvi climàtic. 

El canvi climàtic, és provocat per l’emissió de CO2, i en menor mesura d’altres gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) com ara el metà, que provenen de l’oxidació dels combustibles 
fòssils. El canvi climàtic és un impacte global, a mig termini, i poc importa que emetem el 
CO2 a un lloc o a un altre. Les emissions de GEH estan regulades per acords 
internacionals i les directives comunitàries que en deriven. 

Per tant, és molt convenient mesurar les emissions de CO2 atribuïbles a la mobilitat, però 
no és senzill i no n’hi ha un mètode de mesura socialment acceptat, especialment quan la 
mesura es refereix a un territori limitat.  

En aquest sentit, els objectius de les directives i polítiques que es presenten són:  

· Internacional: 

Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic té l’objectiu de 
l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera 
a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

En el protocol de Kyoto 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir una 
reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 
respecte dels nivells de l’any 1990, per tant una reducció anual del 1,3%.  

· Unió Europea:  

El 29 d’abril de 1998 la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova 
York, i posteriorment el 31 de maig de 2002, tots els estats membres de la Unió 
europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar un 8% el 
nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, 
segons els gasos emesos l’any base (1990). 

També cal tenir en compte el Paquet legislatiu energia i clima que conté mesures 
per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies renovables. Entre elles, 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    219 

 

estableix esforços que haurà de fer casa estat membre per reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport. 

A la Cimera dels 27 membres de la UE sobre el canvi climàtic, març de 2007 es va 
aprovar l’estratègia de política energètica i de lluita contra el canvi climàtic que 
inclou el compromís que al 2020, el 20% del consum energètic sigui amb fonts 
renovables i de reduir al 20% les emissions de CO2.  

· D’obligat compliment a Catalunya:  

Les Directius Nacionals de Mobilitat (Decret 362/2006, de 3 d’octubre) planteja una 
reducció de les emissions de CO2 del 20% entre l'any 2006 i 2012, és a dir una 
reducció anual del 3,3%.  

El pdM assumeix la reducció establerta en les DNM del 20% per a l’any 2012. Per 
tant, l’objectiu fixat pel PMU és assolir els mateixos percentatges de millora que 
aconsegueix el pdM de la RMB.  

Pel que fa a les emissions de GEH, l’objectiu en el 2016 és que aquest valor sigui igual o 
inferior a 10.595 tep/any ja que actualment es troba a 12.587 tep/any, és a dir una 
reducció anual del 2,83%. 

A més, aquest objectiu ha d'anar acompanyat de la millora de l'eficiència dels vehicles i la 
diversificació de combustibles, la reducció de velocitats, el canvi cap a mitjans de 
desplaçament més sostenibles, la millora de la congestió i d'altres mesures que permetin la 
reducció de les emissions. 

Objectiu 7: Reduir la contaminació atmosfèrica causada pel transport. 

La mala qualitat de l’aire en les zones urbanes són provocada per les emissions de 
diferents gasos (NOx, SO2, precursors d’ozó, etc.) i partícules de diferents mides que 
queden en suspensió. Aquest és un impacte local, que té efectes en la salut de les 
persones en el curt termini.  

Malgrat les millores tecnològiques dels vehicles motoritzats que han permès la reducció de 
l'emissió d'aquests components, l'increment global del transport a les zones urbanes ha 
contrarestat aquestes millores i ha provocat que a molts municipis les concentracions 
atmosfèriques de PM10 i NOx a l’RMB es mantinguin per sobre de 20 μg/m3 de PM10 i 
entre 40 μg/m3 de NOx, és a dir, per sobre el límit dels nivells fixats per la legislació 
europea i pel Reial Decret 1073/2002 sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire 
ambiental.  

En el cas de la ZQA del Vallès – Baix Llobregat les mitjanes anuals de NOx es troben per 
sota dels límits fixats pel Reial Decret 1073/2002. En canvi pel que fa a les partícules en 
suspensió, entre els anys 2005 i 2007 les mitjanes van superar el límit fixat per a l’1 de 
gener del 2005, per tant, es troben lluny del límit a assolir per l’1 de gener del 2010. 

El pdM es fixa com a objectiu de reducció de les emissions de NOx la disminució del 30% 
del valor d'emissions del 2004, d'acord amb la línia fixada pel DMAH de reducció lineal de 
les emissions respecte els nivells d'immissió, tal com estableix el Pla d'actuació associat a 
la declaració de zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric de febrer del 2007. I el 
pdM compleix l'objectiu amb escreix, ja que es redueixen les emissions del 2004 un 39,5%. 

El pdM es fixa com a objectiu de reducció de les emissions de PM10 la disminució del 45% 
del valor d'emissions del 2004, d'acord amb la línia fixada pel DMAH de reducció lineal de 
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les emissions respecte els nivells d'immissió. I el pdM assoleix l'objectiu reduint un 48% les 
emissions de PM10. 

En definitiva, el pdM planteja durant el període 2004-2012 una reducció anual de 6,10% 
de les emissions del NOx i una reducció 7,87% de les emissions del PM10.  

Vist que en l’escenari actual (2010) les emissions de NOx  és de 52,12 t/any, l’objectiu del 
2016 és que les emissions es mantinguin iguals o inferiors a 35,72 t/any. Pel que fa a les 
emissions de PM10 que el valor actual (9,47 t/any) es redueixi com a mínim a les 5,79 
t/any. 

Objectiu 8: Reduir la contaminació acústica derivada del transport. 

El pdM no concreta molt sobre aquest objectiu però s’indica que s’han d’emprendre 
mesures que contribueixin, des de la regulació de la mobilitat, a l'eliminació en 3 anys dels 
espais urbans on se sobrepassin els 75 dBA i a la reducció en un 1,5% anual de la 
població exposada a més de 65 dBA. És a dir, reduir el nombre de persones exposades a 
la contaminació acústica associada al trànsit als quals està exposada la població de 
Castellar. 

Com s’ha vist anteriorment Castellar del Vallès disposa d’un mapa de capacitat acústica, 
però, no disposa de gaires dades referents als nivells d’exposició sonora de la població. No 
obstant, com a objectiu del PMU es prendrà com a fita els valors límits d’immissió fixats 
per a cada zona sensibilitat del mapa de capacitat acústica i per a cada període horari tal 
com proposa l’Oficina de prevenció i control del soroll i les vibracions en el document de 
referència per a l’avaluació ambiental del PMU.  

 

Zonificació 
Valors límit d'immissió. Lar en 

dB(A) 
Ld(7h-21h) Le (21h-23h)  Ln (23h-7h) 

Zona d’alta sensibilitat acústica (A) 60 60 50 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 
Zona de baixa sensibilitat acústica (C) 70 70 60 

Taula 7.5. Índex d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament (Font: Oficina de prevenció i 
control del soroll i les vibracions) 

Objectiu 9: Reduir l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles. 

Aquest objectiu es relaciona amb dos conceptes: desenvolupament sostenible i paisatge. 
En aquest sentit, el marc legal que els defineix és:  

· Decret legislatiu 1/2005  

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible  

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió 
en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació 
en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a 
les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.  
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· Llei 8/2005  

La llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, estableix que el 
paisatge és qualsevol part del territori, tal com és percebuda per la col·lectivitat, el 
caràcter del qual resulta de l'acció de factors naturals i/o humans. Estableix 
l'obligació de determinar i delimitar la tipologia de paisatges de Catalunya, per 
establir objectius de qualitat i per fomentar mesures i accions per assolir aquests 
objectius.  

Per assolir aquest objectiu, el PMU ha de ser el principal instrument d’ordenació del viari i, 
per tant, ha d’estudiar i proposar cadascuna de les xarxes de cada mode de desplaçament. 
També  ha de definir iniciatives per contribuir a la reducció de l’ocupació del espai públic 
per part del vehicle privat i a l’augment de la qualitat de vida associada al gaudi d’aquest 
espai públic. Seria el cas, per exemple, la construcció de carrers de prioritat invertida o per 
a vianants. 

Per valorar aquest objectiu farem servir tres indicadors de l’ocupació del sòl.  
 

Indicador 
Objectiu en percentatge d’espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament)  

Objectiu en percentatge d’espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes  

Objectiu en nombre de places d'aparcament fora de calçada per a vehicles motoritzats 

Taula 7.6. Dades d’ocupació del sòl (Font: Elaboració pròpia) 

L’objectiu del PMU serà l’augment del percentatge d’espai públic destinat a vianants i 
bicicletes i la conseqüent disminució de l’espai públic destinat als vehicles 
motoritzats. Pel que fa al nombre d’aparcament fora de calçada es que el creixement 
compleixi amb el descrit amb el planejament urbanístic de Castellar del Vallès. 

 

Dades d'ocupació del sòl 

Indicador Valor 2010 Valor 2016 
Espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament) (%) 72,1 < Valor inicial 

Espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes (%) 28,9 > Valor inicial 

Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a vehicles motoritzats 11.227 > Valor inicial 

Taula 7.7. Objectiu d’ocupació del sòl (Font: Elaboració pròpia) 

Objectiu 10: Augmentar la seguretat viària. 

L’accidentalitat viària és un dels problemes associats, entre d’altres factors, al gran 
augment que la mobilitat de les persones ha experimentat en els darrers trenta anys. Els 
accidents de trànsit ocasionen a l’any prop d’un milió de morts directes arreu del món.  

Les dades d’evolució de la sinistralitat a Catalunya dels darreres anys mostren una 
tendència general positiva tot i que la millora de xifres s’ha d’atribuir a la reducció dels 
accidents i de les víctimes en carretera. La situació en zona urbana, amb lleugeres 
variacions anuals, es manté constant i roman com a assignatura pendent de la seguretat 
viària al nostre país.  

En aquest marc, el Pla de seguretat viària, renovat cada trienni, és el document clau que 
revisa i proposa les línies estratègiques  a seguir i les actuacions realitzades per 
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aconseguir els objectius generals de seguretat viària. Però, més concretament, el Pla 
Català de Seguretat Viària (PCSV) 2008–2010 aporta les eines que han de permetre 
assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea per al 2010 de reducció del 50% del nombre de 
morts respecte de l’any 2000. 

En aquest sentit, el maig de 2010 es va aprovar el Pla local de seguretat viària de Castellar 
del Vallès. L’objectiu comú és la redacció de la sinistralitat i un canvi cultural de llarg abast 
en la conducció, la circulació i la mobilitat per afavorir un decrement constant dels nivells 
d’accidents a l’RMB. 

Les DNM plantegen per al 2012 una reducció de víctimes mortals en accidents de trànsit 
d’un 37% respecte al 2004. Plantegen també reduir un 15% (1,9% anual) els accidents 
amb víctimes per cada 1.000.0000 veh-km.  

La variació del nombre d’accidents amb víctimes entre els anys 2005 i 2008 a Castellar ha 
estat del 48,2%. Si el Pla català de Seguretat Viària (PSCV) té l’objectiu de reduir el 50% 
dels accidents amb víctimes entre l’any 2000 i 2010, podem considerar que en el cas de 
Castellar del Vallès aquest  objectiu ja s’assoleix. 

Les últimes dades disponibles d’accidentalitat són de l’any 2008, quan es van registrar 29 
accidents dins el municipi de Castellar. Com que la tendència és d’una disminució dels 
accidents amb víctimes (16% anuals), es creu que actualment (any 2010) el nombre 
d’accidents es troba al voltant dels 20 accidents és a dir, 0,29 accidents amb víctimes  per 
cada 1.000.000 veh·km.  

L’objectiu del PMU serà el mateix que l’establert pel pdM, és a dir reduir un 2,18% anual 
del accidents per cada 1.000.000 veh·km. Per tant, l’objectiu del PMU serà assolir  un 
valor igual o inferior a 0,25 accidents amb víctimes per cada 1.000.000 veh·km a l’any 
2016. 

Pel que fa al nombre de morts, en els darrers anys Castellar del Vallès a registrat entre 0 i 
2 morts anuals, per tant l’objectiu del PMU serà de mantenir al voltant de 0 el nombre de 
morts. 

Resum dels valors objectius dels indicadors 

A la taula següent es resumeixen els valors actuals i els valors objectius que el PMU de 
Castellar del Vallès hauria d’assolir per al 2016 d’acord amb els objectius marcats pel pdM. 
Per tant, en la valoració de les diferents alternatives de futur s’escollirà l’alternativa que 
compleixi els objectius marcats pel pdM. 

 
Objectius PMU Unitats Valor actual  Valor 2016 

1. Minimitzar les externalitats del sistema de transports 

Costos interns i externs del viatge en transport públic  €/viatger-km 1,45 1,37 

Costos interns i externs del viatge en transport privat €/viatger-km 1,30 1,15 

Costos totals externs del transport milers € 124.394 110.870 

2. Incrementar l’ús dels modes no motoritzats i del transport públic 

Quota modal del  transport públic % 4,46% 4,99% min 

Quota modal del transport privat % 60,99% 54,86% màx. 

Quota modal del  transport no motoritzat % 34,55% 33,69% min. 

3. Garantir l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda al transport i a la via pública 
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Objectius PMU Unitats Valor actual  Valor 2016 

Compliment de la normativa vigent d'accessibilitat -  Valor inicial > Valor inicial 

4. Augmentar l’autocontenció i reduir la distància mitjana dels desplaçaments 

Taxa d'autocontenció % 61,22% > Valor inicial 

Distància mitjana dels desplaçaments  km 4,20 4,28 

Temps de desplaçament minuts 21,4 < Valor inicial 

5. Moderar el consum de l'energia i reduir la intensitat energètica del transport 

Consum d'energia tep/any 4.196 4.141 

Consum de combustibles derivats del petroli tep/any 4.186 3.406 

6. Reduir els impactes de la mobilitat en el canvi climàtic  

Emissions de GEH tCO2/any 12.587 10.595 

7. Reduir la contaminació atmosfèrica causada pel transport 

Emissions de NOx tNOx/any 52,12 35,72 

Emissions de PM10 tPM10/any 9,47 5,79 

8. Reduir la contaminació acústica derivada del transport 

Superació del límit d'immissió en la Zona d’alta sensibilitat acústica (A) trams de carrers - 0 

Superació del límit d'immissió en la Zona de sensibilitat acústica moderada (B) trams de carrers - 0 

Superació del límit d'immissió en la Zona de baixa sensibilitat acústica  (C) trams de carrers - 0 

9. Reduir l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles 

Espai públic destinat als vehicles motoritzats (circulació i aparcament)  ha 83,0 < Valor inicial 
Espai públic d'ús exclusiu per a vianants o bicicletes  ha 33,7 > Valor inicial 
Nombre de places d'aparcament fora de calçada per a vehicles motoritzats places  11.227 > Valor inicial 
10. Augmentar la seguretat viària 

Nombre de morts en accidents de trànsit morts/anys 2 0 

Accidents amb víctimes per veh·km Acc./1.000.000 
veh·km·any 0,29 0,25 

Taula 7.8. Valors actuals i els valors objectius del PMU de Castellar del Vallès per al 2016 (Font: Elaboració 
pròpia) 

7.2. Estudi d’alternatives 

L’avaluació d’alternatives d’ordenació de mobilitat esdevé un element clau del procés 
d’avaluació global del PMU de Castellar del Vallès, ja que l’opció escollida determinarà en 
gran mesura les repercussions ambientals del pla. 

És fonamental que aquells elements que defineixen el model de mobilitat adoptat pel pla 
siguin adequats des del punt de vista de la sostenibilitat. En cas contrari, es provocaran 
efectes en cadena molt difícils de reconduir a posteriori.  

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre d'avaluació ambiental de 
plans i programes, és obligat considerar l’alternativa zero per tal de de valorar les 
conseqüències ambientals de la continuïtat de la planificació existent o de la manca de 
planificació. 

Després d’establir els objectius i criteris ambientals que el PMU ha d’assolir, en el 
Document V: Informe de Sostenibilitat Ambiental s’ha analitzat les diferents alternatives 
d’actuació per tal de corregir els efectes negatius de la situació tendencial.  
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Aquestes alternatives no presenten un nivell de concreció de les propostes concretes 
sobre la gestió de l’aparcament, la millora de l’accessibilitat, la creació de carrers de 
prioritat invertida, etc. El nivell de les línies estratègiques és més imprecís, però concreta si 
s’opta per tancar la circulació de vehicles privats, si la política per fomentar la bicicleta es 
basa exclusivament en la creació de carrils bici, si es crea un nou sistema de rondes 
viàries, etc. Per tant, les alternatives d’ordenació presentades tenen un nivell de definició 
que se situa en un punt intermedi entre l’enunciat massa difús dels objectius del pla i la 
concreció detallada de les propostes definitives del Pla. 

S’han plantejat tres alternatives de futur amb diferents escenaris de transvasament modal, 
en funció del grau d’aplicació de les mesures previstes per a l’any 2016. Totes les 
alternatives estudiades es basen en una determinada distribució modal, ja que el 
repartiment modal incideix directament en la generació de vehicles-kilòmetres, que és la 
variable principal de la qual depenen la major part dels objectius. Les tres alternatives 
plantejades corresponen a un canvi modal moderat, un canvi modal mig i un canvi model 
significatiu. 

Per aconseguir situar la mobilitat de Castellar dins dels objectius establerts, el PMU 
considera imprescindible la realització d’algunes infraestructures ja previstes en diversos 
plans d’abast superior, sense les quals difícilment es podrà assolir els objectius. Aquestes 
mesures permetran reduir el trànsit de pas i oferiran una alternativa de transport més 
competitiva que l’actual, com és el cas del desdoblament de la carretera que uneix 
Sabadell i Castellar del Vallès a mig termini  i sobretot a llarg termini amb el Quart Cinturó, 
el perllongament de la Línia FGC de Sabadell fins a Castellar del Vallès, entre altres.  

Les propostes del PMU han d’anar encaminades a incentivar el canvi modal amb un seguit 
de mesures inspirades en reforçar la qualitat, la seguretat i la competitivitat dels modes 
alternatius al vehicle privat (a peu, bicicleta i transport públic) fent-los realment competitius 
amb el vehicle privat, i garantir la convivència equitativa i pacífica de totes les persones 
que es desplacen. 

Per aquest motiu es proposa reduir la utilització dels vehicles motoritzats privats en els 
desplaçaments urbans (especialment al centre urbà) que permeti reduir el seu pes 
respecte de la distribució modal actual amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més 
sostenible, universal, segura i competitiva, tal i com assenyalen les Directrius Nacionals de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i com exigeix el pdM. 

Donat el reduït pes que actualment té el transport col·lectiu en la mobilitat del municipi, la 
reducció del pes del vehicle privat que es planteja als escenaris de canvi modal han de 
tenir un impacte i han de suposar un verdader canvi d’escala en el transport públic actual. 
No obstant, aquest canvi  de mode de transport ha d’esser realment competitiu envers el 
privat. Això s’ha de reflectir, entre altres molts aspectes, en una millora substancial de la 
seva velocitat comercial i les freqüències de pas.  

Amb aquest plantejament s’han formulat les diferents alternatives de repartiment modal i 
s’ha avaluat els objectius ambientals del pdM realment assolibles per a cada alternativa 
estudiada. 

En concret, l’avaluació ambiental ha consistit en analitzar el comportament de la mobilitat 
expressada en veh-km de cada alternativa i, a partir d’aquesta dada i utilitzant l’eina 
AMBIMOB-U, s’ha calculat els valors de consum d’energia, emissions de GEH, emissions 
de NOx i emissions de PM10. 

En resum el repartiment modal plantejat en totes les alternatives ha estat el següent: 
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Tipus Mode transport 

Dia feiner 

Repartiment modal 2016 (%) 

Alt. 0: 
escenari 

tendencial 

Alt. 1: canvi 
modal 

moderat 

Alt. 2: 
canvi 

modal mig 

Alt. 3: canvi 
modal 

significatiu 
Objectiu PMU 

2016 (%) 

Interna + connexió 

A peu + bici 34,55% 36,25% 41,82% 36,44% 33,69% min. 

Transport públic 4,46% 4,62% 5,04% 12,75% 4,99% min 

Transport privat 60,99% 59,13% 53,14% 50,81% 54,86% màx. 

Taula 7.9. Mobilitat total dels residents de Castellar del Vallès plantejat en cada alternativa del PMU de Castellar 
del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 

A l’alternativa 0 s’ha considerat que el repartiment modal es mantindrà pràcticament igual 
als valors actuals independentment de les millores realitzades sobre les infraestructures 
per a la mobilitat en vehicle privat i altres modes de desplaçament 

En l’alternativa 1 (canvi modal moderat) hi predominen els desplaçaments en vehicle privat 
en un 59,13%, seguit dels modes no motoritzats (36,25%) i del transport públic (4,62%). 
Aquest repartiment modal no assoleix l’objectiu fixat pel PMU, és a dir que el percentatge 
del transport privat sigui igual o inferior al 54,86% i que el transport privat assoleixi com a 
mínim una quota del 4,99%.  

En canvi les propostes de l’alternativa 2 (canvi modal mig) permeten canviar el repartiment 
modal dels desplaçaments de tal manera que s’aconsegueix assolir els objectius establerts 
pel PMU. És a dir,  una disminució anual mínima del 1,74% de la quota modal del transport 
privat tal com el pdM de la RMB fixa; i alhora l’augment anual mínim del 1,88% de la quota 
del transport públic. 

En escenari de l’alternativa 3 (canvi modal significatiu) implica aconseguir un increment 
important de la quota del transport públic, passant del 4,5% al 12,8%. La quota dels modes 
de transport no motoritzats també incrementaria fins a assolir el 36,4% i la del vehicle privat 
disminuiria passant del 61% al 50,8%. En tots els casos s’aconsegueix assolir els valors 
objectius del PMU per a l’any 2016. 

En l’informe de sostenibilitat ambiental s’ha avaluat quantitativament, mitjançant l’eina 
AMBIMOB-U, els impactes ambientals a partir de l’estimació dels vehicles-km per l’any 
2016 que resultarien de l’aplicació de les mesures. No obstant, s’ha de tenir en compte que 
hi ha un conjunt de mesures que no s’han pogut avaluar de forma quantitativa perquè no hi 
ha dades disponibles a nivell de detall que es necessiten per poder fer-ho. 

Els resultats dels principals impactes de la mobilitat generada en els diferents escenaris 
plantejats, mitjançant el programa AMBIMOB-U, es resumeixen a la taula següent: 
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Impactes de la mobilitat Unitats 
Alt. 0: 

escenari 
tendencial 

Alt. 1: 
canvi 
modal 

moderat 

Alt. 2: 
canvi 

modal mig 

Alt. 3: 
canvi 
modal 

significatiu 

Objectiu 
PMU 

Consum de l'energia i  intensitat energètica del transport 

Consum d'energia tep/any 4.341 3.665 3.142 2.460 ≤ 4.141 

Consum de combustibles derivats 
del petroli tep/any 4.124 3.483 2.985 2.270 ≤ 3.406 

Impactes de la mobilitat en el canvi climàtic  

Emissions de GEH tCO2/any 13.060 11.026 9.452 7.387 ≤ 10.595 

Contaminació atmosfèrica causada pel transport 

Emissions de NOx tNOx/any 44 37,02  31,79 23,31 ≤ 35,72 

Emissions de PM10 tPM10/any 10 8,49  7,36 5,70 ≤ 5,79 

Contaminació acústica derivada del transport 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona d’alta sensibilitat acústica (A) trams de carrers > Vini 0 0 0 0 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona de sensibilitat acústica 
moderada (B) 

trams de carrers > Vini 0 0 0 0 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona de baixa sensibilitat acústica  
(C) 

trams de carrers > Vini 0 0 0 0 

Accidentalitat 

Nombre de morts en accidents de 
trànsit morts/anys 0-1 0-1 0-1 0-1 aprox. 0 

Accidents amb víctimes per veh·km Acc./1.000.000 
veh·km·any 0,25 0,22 0,20 0,18 ≤ 0,25 

Taula 7.10. Valors assolits i valors objectius dels principals indicadors ambientals en cada alternativa. (Font: 
Elaboració pròpia) 

De totes les diferents alternatives estudiades, l’alternativa 3 (canvi modal significatiu) és 
l’única que compleix tots els objectius ambientals. No obstant es considera que no seria 
possible assolir aquest escenari en els 6 anys de vigència del Pla, ja que econòmicament 
no seria viable i no seria possible assolir aquest escenari des de la situació actual.  

L’alternativa escollida ha estat l’alternativa número 2, és a dir la que es proposa un 
intercanvi modal mig  a partir de mesures tècnicament i econòmicament viables dins 
l’horitzó dels propers 6 anys, per la qual cosa, no s’ha considerat oportú incloure mesures 
difícilment assumibles en aquest període. L’objectiu principal d’aquesta alternativa és reduir 
el pes de la quota del vehicle privat respecte de la distribució modal actual amb l’objectiu 
d’aconseguir una mobilitat més sostenible. 

Els resultats de l’avaluació ambiental d’aquesta alternativa indiquen que s’assoleix els 
objectius ambientals establerts pel PMU excepte el de les emissions de PM10. Per tal 
d’assolir aquest objectiu s’hauria de reduir casi el doble dels veh·km/any dels que ja s’han 
proposat en aquesta alternativa. Per tant, a curt termini no seria viable desenvolupar 
actuacions o mesures que permetessin disminuir les emissions de PM10.  

Actualment els desplaçaments en transport públic a Castellar representen tan sols el 4,5% 
dels desplaçaments dels residents i en l’alternativa escollida s’estima que aquesta quota 
augmenti fins el 5,04%.  No obstant, l’arribada del tren a Castellar del Vallès a llarg termini 
suposarà un gran increment dels desplaçaments en transport públic permetent augmentar 
la quota del transport públic en detriment del vehicle privat, i en conseqüència reduir les 
emissions de PM10. 

En l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès 
s’avaluarà de forma més precisa els impactes ambientals globals de l’alternativa escollida 
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a partir de les actuacions proposades en el present pla (veure Document II: Programa 
d’actuacions) i per totes aquelles actuacions encaminades a la millora de la mobilitat ja 
previstes al municipi en els propers 6 anys. 
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8. PROPOSTES PARTICIPADES D’ACTUACIÓ DE 
L’ALTERNATIVA TRIADA 
Per assolir els objectius marcats i desenvolupar l’escenari de futur desitjat es necessari 
l’aplicació de diferents propostes d’actuació o mesures. Les propostes i mesures del PMU 
s’han estructurat en 11 àmbits temàtics: 

- Mobilitat a peu 

- Mobilitat en bicicleta 

- Mobilitat en transport públic 

- Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

- Aparcament 

- Seguretat viària 

- Actuacions ambientals 

- Accés a zones industrials i centres de treball 

- Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 

- Creació i/o modificació de normatives existents 

- Actuacions d’altres administracions 

Les propostes contemplades en aquests apartat engloben tant les propostes originades 
per l’equip tècnic de redacció del Pla com les propostes generades per la ciutadania en les 
jornades de participació ciutadana realitzades els dies 21 i 26 de febrer del 2011. 

L’informe del procés de participació del les propostes del PMU es pot consultar en el 
Document III: Annexes (veure apartat E.3. Informe de la sessió de debat de les 
propostes del PMU) 

A continuació es presenta la descripció de cada proposta per a cada àmbit d’actuació: 

8.1. Mobilitat a peu 

Les actuacions a favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats del 
PMU donat que afecten a tots els col·lectius de Castellar del Vallès. 

Actualment és evident l’existència de diversos tipus de barreres arquitectòniques i 
obstacles que un vianant troba a la via pública. En alguns casos, i en determinades hores 
del dia, anar a peu es converteix en un mitjà de desplaçament tan ràpid com el vehicle 
privat, ja que el nombre creixent d’automòbils ha reduït molt significativament la seva 
velocitat mitjana. Per això, un programa d’actuació que contempli una millora de l’entorn en 
temes d’urbanisme, suposa avantatges per a tothom, i el fet que una persona pugui 
desenvolupar-se autònomament no només augmenta la seva qualitat de vida específica, 
sinó que repercuteix globalment en la població. 
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L’any 2003 es va redactar el Pla d’Accessibilitat amb l’objectiu de suprimir les barreres 
arquitectòniques. El Pla pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que 
s’hagin de dur a terme en els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant 
tant els aspectes de l’espai com de la comunicació per aconseguir aquest objectiu. Segons 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, actualment no totes les propostes d’actuació previstes 
s’han executat, però any rere any el Pla d’Acció Municipal inclou actuacions del Pla 
d’Accessibilitat amb la final de millorar l’accessibilitat i mobilitat del municipi. El PMU de 
Castellar s’ha de coordinar amb el que diu el Pla d’accessibilitat ja que moltes de les 
actuacions que es proposen (principalment en els àmbits de la via pública i transports) 
tenen relació amb la mobilitat del municipi. 

Les propostes de millora que el PMU planteja en matèria de mobilitat de vianants van 
encaminades a l’ampliació de l’espai viari destinat als vianants ja que fomenta la mobilitat a 
peu, afavoreix el contacte humà i crea espais on les persones es poden desplaçar de 
forma més segura.  

Per tant, la creació de zones per a vianants, l’eixamplament de voreres o la implantació 
d’àrees de prioritat invertida contribueixen, doncs, a fer de la ciutat un entorn més tranquil 
en el que la mobilitat en vehicle privat a motor esdevé una alternativa de mobilitat i no pas 
el principal mitjà de transport al que es dedica gran part de la xarxa viària pública. 

Les propostes de millora en matèria de mobilitat a peu són: 

P-1 Ampliar la xarxa de carrers amb prioritat invertida al centre urbà de Castellar del 
Vallès 

Es proposa crear noves zones de prioritat invertida on la mobilitat a peu i en vehicle a 
motor intercanvien els papers, de manera que és el vianant el que disposa de tota la 
calçada per al seu ús i el cotxe el que ha d’adaptar-se a la velocitat i al ritme de 
desplaçament del primer. En aquestes zones, els vehicles han de circular a una velocitat al 
pas d’uns 10-20 km/h, cosa que permet la cohabitació de tots els usuaris. En definitiva, 
l’objectiu de l’actuació és l’eliminació de les barreres arquitectòniques, la reducció del 
volum de circulació de vehicles així com la disminució de la velocitat, tot preservant els 
espais per als vianants.  

Els carrers proposats com a prioritat invertida són: 
Canyelles, Maria Escalfet, l’Escorxador, Fidel Guasch, Nou, 
Mina, Puigvert, Albert, Retir, Calvari, Caldes, Racó, Josep 
Anselm Clavé, Mestre Ros, Passeig, Sentmenat, Colom, 
Torras, Roger de Llúria i Pare Feliu (Sant Feliu del Racó). 

Amb aquesta actuació es pretén potenciar principalment, la mobilitat a peu  entre el centre 
urbà de Castellar amb la futura estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

P-2 Creació de zones 30 

Es proposa la conversió de carrers que formen part de la xarxa no bàsica de circulació del 
centre urbà de Castellar en zones 30.  

Aquestes zones es caracteritzen per ser un conjunt de carrers que conformen un entorn 
urbà segur, amable i tranquil on l’activitat que es genera no té la pressió permanent del 
trànsit i on es factible la reducció de la velocitat de circulació a 30 km/hora per un ús més 
sostenible de la via pública. Per tal de crear zones 30 cal fer una porta d’entrada que limiti 
la velocitat de circulació. Aquesta es proposa fer-se mitjançant senyals indicatives i/o 
preferentment amb la instal·lació d’un pas de vianants elevat, coixí berlinès o esquena 
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d’ase. Alhora es realitzarà actuacions de millora de l’accessibilitat d’aquests carrers amb 
actuacions encaminades com són l’eliminació de les barreres arquitectòniques i 
l’eixamplament de les voreres. 

Proposta de sectors amb zona 30: 

1. Entre els carrers Barcelona - Av. St. Esteve - Cerdanyola – 
Catalunya 

2. Entre els carrers Catalunya - Barcelona - Jaume I - Prat de la 
Riba 

3. Entre els carrers Prat de la Riba - Jaume I - Barcelona - Arbreda 
4. Entre els carrers Jaume I – Prat de la Riba – Ronda Llevant 
5. Entre la ronda de Ponent i els carrers Josep Carner – Josep Vicens Foix – Salvador 

Espriu (sector residencial Can Carner) 
6. Entre la Crta. B-124 – l’Av. Josep M. Valls – C.Tramuntana (sector residencial El 

Pla) 

Els carrers Catalunya, Jaume I i Prat de la Riba queden exclosos, mantenint-se com a vials 
de mobilitat transversal. 

Es proposen els següents carrers com a carrers 30: 

St. Sebastià, Ermot, V. de la Cabeza, Garrofers i St. Llorenç. 

P-3 Ampliar la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà de Castellar del Vallès 

Es proposa ampliar la xarxa actual de carrers de prioritat per a vianants. La conversió dels 
carrers afectats es podrà fer en diferents fases, iniciant-se amb la simple instal·lació 
d’elements que impedeixin el pas de vehicles per a continuar amb la reurbanització del 
carrer. 

Els carrers proposats per a vianants són els següents: Sala Boadella, Montcada, Mestre 
Ros i Hospital. 

El carrer Sant Iscle actualment es un carrer de prioritat invertida. Es proposa 
la restricció de la circulació, on només serà accessible amb vehicle privat per 
als veïns, mantenint la bidireccionalitat del carrer. 

P-4 Eixamplament i/o construcció de voreres 

Es proposa l’eixamplament de totes aquelles voreres o trams de voreres amb amplades 
inferiors als 1,2 metres i les voreres de la xarxa bàsica de vianants inferiors a 0,9 metres 
d’amplada útil fins a assolir com a mínim l’amplada útil accessible. També caldrà adaptar 
tots aquells canvis de direcció en voreres l’amplada de pas de les quals no permeti 
inscriure un cercle de 1,2 metres de gir,  d’acord amb l’establert per el decret 135/1995 
d’Accessibilitat. L’arranjament de voreres incompletes es realitza sobre aquelles voreres 
amb ample útil accessible actualment delimitades i que es troben sense panots.  

El desenvolupament d’aquestes actuacions suposa la reducció de l’espai actualment 
dedicat a vehicles (calçada), per tant caldrà fer-se una vegada s’executi les actuacions que 
modifiquin els sentits dels carrers. 

Els carrers proposats per l’eixamplament de voreres són: Sant Llorenç, Cadafalch, Sot de 
Goleres, Era Petaques, Puig de la Creu, Sant Pere Ullastre, Fruiters i Bonavista. 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès    231 

 

P-5 Supressió de barreres arquitectòniques 

Es proposa eliminar o recol·locar aquells elements (bancs, tests, senyals, etc.) que 
dificulten el pas per la vorera i que impedeixen el lliure moviment de tots els ciutadans de 
manera que cap handicap físic no sigui impediment per fer una vida normal, pel que fa a la 
mobilitat en un entorn urbà. Es proposa fer-la a les voreres de la xarxa bàsica de vianants 
sempre hi quan la supressió de barreres no estigui inclosa en una altra actuació.  

P-6 Adequació dels passos de vianants 

Castellar compta amb un gran percentatge de voreres amb amplada 
correcta i mobiliari urbà ben dissenyat segons la Normativa 
d’Accessibilitat Casc Urbà de Castellar. També és destacable la 
important presència de guals de vianants al centre urbà de Castellar. 
No obstant, en molts casos els guals es troben mal dissenyats i 
requereixen petites intervencions per ser perfectament accessibles. 
Per tant, el PMU proposa adequar els guals no accessibles o mal 
dissenyats dels passos de vianants existents.  

Es considera un gual accessible quan l’amplada lliure mínima sigui de 1,20 m, la vorada 
del gual no superi els 0 cm d’alçada respecte la calçada, els cantells del gual es trobin 
arrodonits, el pendent longitudinal del gual no superi 12% i el pendent transversal no ha de 
superar el 2%.   

Es poden adoptar diversos dissenys de vorada rebaixada, però sigui quin sigui el disseny 
utilitzat, el gual s’ha d’assenyalar amb faixes de prevenció antilliscant de diferent textura 
(que no acumuli aigua de pluja). 

 Es proposa desenvolupar aquesta actuació en una primera fase al centre urbà de 
Castellar sempre hi quan aquesta actuació no estigui inclosa en una altra actuació. 

P-7 Instal·lació de nous passos de vianants 

En aquesta actuació es proposa crear nous passos de vianants a les interseccions on 
actualment no n’hi han i fer accessibles tots els passos de vianants, és a dir, que 
compleixin el Codi d’Accessibilitat.  

La senyalització dels passos de vianants ha d’estar formada, per la 
corresponent marca viària i per senyalització vertical d’advertiment e perill 
vianants on convingui, ubicada a la dreta del conductor i en el pla 
perpendicular a l’eix de la calçada i a una distància concreta del perill de 
20, 30 o 50 m. en funció de la velocitat definida en la via. 

Per augmentar la seguretat en els passos de vianants es recomana que la distància entre 
els passos de vianants no superi els 100 metres, que la il·luminació dels passos sigui 
correcte i es doni continuïtat en els itineraris de vianants. 

Es proposa desenvolupar aquesta actuació en una primera fase (curt termini) al centre 
urbà de Castellar.  A mig termini es proposa la creació de nous passos de vianants a la 
xarxa bàsica de vianants de les urbanitzacions i altres nuclis del municipi. I en una tercera 
fase només es procedirà al pintat de passos de vianants i a instal·lació de la senyalització 
corresponent en les urbanitzacions ja que la majoria de les voreres són inaccessibles.  

P-8 Condicionament del camí verd existent a la Ronda de Llevant 
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Castellar del Vallès compta amb un seguit d’itineraris aptes per a la mobilitat no 
motoritzada completant la xarxa viaria urbana destinada als vianants. Aquests itineraris, en 
alguns casos actuen com a alternativa a la vorera, permeten la mobilitat dels vianants i de 
les bicicletes per l’interior de parcs o àrees verdes de l’interior del centre urbà. 

Es proposa arranjar el camí verd existent a la ronda de Llevant per millorar la mobilitat a 
peu i en bicicleta. Aquest itinerari formarà part de la xarxa de carrils bici que es proposa en 
l’apartat en l’àmbit de la mobilitat en bicicleta.  

Es recomana un ample mínim de 3 metres que permeti el 
creuament entre un vianant i un ciclista; i que el camí de la via 
estigui segregat del trànsit motoritzat i amb la senyalítica pertinent. 

 

P-9 Ampliar els centres implicats en la xarxa de camins escolars 

Realitzar de forma participativa amb les escoles una anàlisi dels principals problemes de 
seguretat i mobilitat per accedir a les escoles. Aprofitar l’estudi per a realitzar un 
reconeixement amb els alumnes de l’entorn de l’escola i educar en la seguretat viària i la 
mobilitat sostenible.  

Realitzar les actuacions pertinents, especialment aquelles relacionades amb 
la seguretat i l’accessibilitat seguint el model actual dels camins escolars de 
les escoles Emili Carles Tolrà i Sol i Lluna. Implicar les escoles i les 
associacions de pares i mares en la promoció dels modes més sostenibles 
per accedir al centre d’estudis. 

Les escoles proposades són: CEIP Bonavista, Joan Blanquer, Sant Esteve, Mestre Plà, CE 
La Immaculada, Escola El Casal.  

Durant el desenvolupament d’aquesta acció es tindran en compte les actuacions 
proposades pel PMU referents a la pacificació del trànsit i a la millora de la seguretat viària. 

P-10 Millora urbanística dels carrers Menta i Sajolida (Airesol C) 

A Castellar del Vallès existeix un camí que uneix el centre urbà amb les urbanitzacions 
Airesol C i Airesol A-B. Aquest itinerari es pot realitzar tant a peu com en bicicleta. Aquest 
itinerari forma part de la principal demanda d’itineraris ciclables del municipi, tot i tenir un 
caràcter lúdic i esportiu i portar-se a terme en caps de setmana i festius. 

En aquesta actuació es proposa una millora urbanística en el tram urbà del camí al seu pas 
per Airesol C per millorar els aspectes de la seguretat viària per als vianants i ciclistes; 
incentivar l'ús de la bicicleta com a alternativa sostenible al cotxe i al mateix temps millorar 
el paisatge urbà d'aquest sector. L'actuació  també contempla la senyalització de l'itinerari. 

En aquest sentit, actualment  s'està duent a terme la col·locació d'una tanca de protecció 
de fusta. 

P-11 Condicionament del camí entre el centre urbà i Sant Feliu del Racó 

Les distàncies entre nuclis condicionen força la mobilitat municipal limitant els 
desplaçaments a peu com a principal mitjà de transport en tot l’àmbit municipal, a excepció 
d’un itinerari paral·lel a la carretera B-124 el qual permet la mobilitat entre les 
urbanitzacions Airesol A-B, Airesol C i el centre urbà.  
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Es proposa la creació d’un camí verd (aptes per a la mobilitat no motoritzada) per millorar 
la connexió entre el nucli urbà de Sant Feliu del Racó i el centre urbà de Castellar. El camí 
començaria al nucli del Sant Feliu del Racó. El primer tram transcorreria paral·lelament a la 
carretera BV-1249 i continuaria també paral·lelament per  la carretera B-124 fins a enllaçar 
al camí d’accés de la zona de Fontscalents. Un cop arribat a aquest punt, es proposen 
dues alternatives: 

· Acondicionament del camí que travessaria Fontcalents i finalitzaria a la carretera C-
1415a, a l’alçada de la zona verda de la Miranda. 

· Continuació per la carretera B-124 fins arribar a Airesol A-B, on mitjançant un pas 
de vianants que s’executa en la millora de la parada d’autobús de la zona, 
s’aconsegueix el creuament de la carretera per anar a enllaçar amb l’itinerari 
existent d’Airesol, el qual connecta amb el nucli urbà mitjançant els Horts del 
Brunet. 

P-12 Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l’IES Castellar 

En la transformació urbanística de l’àrea residencial estratègica 
Turuguet  (sud-est del nucli urbà), es preveu la millora 
d’elements puntuals de la carretera B-124 per fer-lo un vial més 
urbà i més permeable als vianants en sentit transversal ja que 
actualment, per la seva amplada i per el flux de vehicles, 
constitueix una barrera per a la mobilitat a peu. 

Amb l’objectiu de millorar la mobilitat a peu i les condicions de seguretat en aquesta 
carretera, el PMU proposa que es dugui a terme  el tractament de la B-124 proposat en 
l’ARE Turuguet (entre la ronda Tolosa i l’IES Castellar) i que durant el seu 
desenvolupament es tinguin en compte les actuacions que el PMU proposa en aquest 
àmbit, com és el cas del carril bici. 

Cal dir que aquesta actuació afavorirà l’entorn més immediat de la futura estació de tren de 
la FGC. 

8.2. Mobilitat en bicicleta 

Fins al moment, l'augment de la utilització de la bicicleta sempre ha estat unit ha una 
activitat lúdica, veient-se la utilització de la mateixa com una activitat de temps lliure. En el 
millor dels casos, l'ús de la bicicleta com vehicle de desplaçament, ha estat limitat a 
passejos esporàdics. No obstant, l’ utilització diària de la bicicleta està augmentant dia a 
dia. 

A més de la contribució de la bicicleta a la salut dels seus usuaris, aquest tipus de vehicle 
presenta unes determinades característiques que fan recomanable el seu ús com són el 
baix cost d’adquisició i manteniment i economia de combustible, el reduït ús de l’espai 
públic, el baix impacte ambiental, etc.; Però l’ús de la bicicleta també té algunes limitacions 
com per exemple la sensibilitat als pendents,  el radi d’acció limitat a 5 o 6 km diaris o  la 
vulnerabilitat als robatoris entre altres. 
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Castellar no disposa d’una xarxa de carrils bicicleta, tot i així, disposa de diferents trams de 
carrer de prioritat invertida o de vianants els quals poden assumir la funció de vials 
ciclables. A més, disposa de diferents trams ciclables situats a les zones verdes 
perimetrals als nuclis urbans que fan la funció de carril bicicleta destinats a motius d’oci i 
lleure de caps de setmana. No obstant això, no ofereixen una gran continuïtat en els 
itineraris.   

És per aquest motiu que el PMU té com objectiu impulsar en els propers anys un seguit de 
mesures que preveuen incorporar de manera significativa la bicicleta com a mode de 
transport interior a la ciutat de Castellar del Vallès (pacificant la xarxa viària, creant carrils 
bicicleta, realitzant campanyes de promoció, etc.) per a cobrir les necessitats de 
desplaçaments interns per motius de treball, estudi i la resta de mobilitat quotidiana, com 
ara desplaçaments per a compres i serveis.  

En les actuacions de l’àmbit de la mobilitat a peu ja es proposa la pacificació dels carrers i 
l’arranjament de camins verds que permeten la convivència entre vianants i ciclistes. Les 
propostes de millora en matèria de mobilitat en bicicleta són: 

B-1 Creació d’una xarxa bàsica d’itineraris ciclables urbans 

Les diferents actuacions proposades en l’àmbit de la mobilitat a peu (l’eixamplament de les 
voreres, els carrers de zones 30 o els de prioritat invertida, camins escolars, etc.) permeten 
la convivència dels vehicles a motor, els vianants i els ciclistes, permetent així la utilització 
d’aquest espai com a itineraris favorables per l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. 

Es proposa crear una xarxa bàsica 
d’itineraris ciclables segurs que permetin 
connectar principalment el centre urbà de 
Castellar amb la zona industrial del municipi. 
Es proposa que la xarxa d’itineraris ciclables 
proposats connecti amb  el carril bicicleta 
interurbà previst a la carretera B-124 entre 
Sabadell i Castellar. 

Es proposa la creació d’un carril bici segregat als carrers Montcada – Illes Balears, i un 
altre al carrer Ali Bey - Països Baixos. També la creació d’un tram de carril bici al carrer 
Osona (enllaç B-124 amb zona verda del carrer Berguedà) i un altre tram des de la ronda 
Tolosa (B-124) fins a la ronda Llevant (prat de la Riba).  

Per la connexió entre la ronda, l’àmbit zona 30 i l’eix ciclable del carrer Montcada – Illes 
balears s’utilitza la Pl. Catalunya com a connector dels tres àmbits ciclables, encara que 
l’accés a la zona 30 des de la Ronda Llevant es fa per el carrer Josep Tarradelles. Per tal 
de fer possible l’accessibilitat en bicicleta per la Plaça Catalunya es proposen les següents 
actuacions: 

· Creació de passos per a ciclistes en:  1- Ronda Llevant (enllaç amb Plaça 
Catalunya), 2- Ronda Llevant (enllaç amb zona 30), 3- Carrer Balmes (enllaç Eix 
ciclable – Plaça Catalunya), 4- Pl. Catalunya – Carrer Alguer – Josep Tarradellas. 

· Creació de 5 passos de ciclistes per les connexions entre la zona 30. 
· Creació d’una rampa  a la Plaça Catalunya (per poder accedir als diferents nivells 

de la Plaça). 

Pel que fa a les connexions entre zona 30 - carril ciclable i entre els àmbits de la zona 30, 
s’han de fer possible mitjançant passos per a ciclistes, els quals permetran que el fluxe de 
ciclistes que facin ús de les diferents àmbits  ciclables ho puguin fer d’una manera segura. 
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Amb la conversió del carrer Anselm Clavé a carrer de prioritat invertida, es delimitarà un 
carril bicicleta bidireccional situat fora de la delimitació d’ús del vehicle motoritzat. Si en el 
moment del projecte constructiu no es pogués implantar per qüestions d’amplada del vial, 
únicament s’adequaria un itinerari per la part de vianants en sentit contrari a la circulació 
del vehicle motoritzat, entenent que la prioritat invertida ja permet l’ús ciclable del vial en 
sentit de la circulació establert.  

Aquests itineraris ciclables juntament amb els carres de convivència han de permetre 
connectar els diferents barris amb els principals equipaments (especialment els centres 
d’ensenyament), així com els punts d’intercanvi modal amb el transport públic.  

Per últim es proposa senyalitzar l’accés ,des de la trama urbana, els circuits de BTT 
presents a Castellar del Vallès (els Entorns de Sentmenat i les Masies de Llevant). 

B-2 Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes 

Es pretén dotar d’un nombre de noves places d’estacionament de bicicletes d’acord amb la 
mobilitat originada ubicades en els punts de major atracció com són les zones comercials i 
de serveis, en equip  aments municipals i zones d’intercanvi modal amb el transport públic.  

Es proposa que els equipaments municipals disposin d’una zona 
d’aparcament de bicicletes, prioritàriament a l’interior dels recintes 
per tal de millorar-ne la seguretat. Cal tenir en compte que a 
diferència de les zones comercials generalment l’aparcament en els 
equipaments té una durada de diverses hores. 

B-3 Aparcament segur a la futura estació de tren 

Es proposa que durant la construcció de les futures estacions de tren dels Ferrocarrils de 
la Generalitat a Castellar es contempli una zona dotada amb aparcaments segurs de 
bicicletes.  La disponibilitat d’aparcaments segurs per a bicicletes és especialment 
necessària als punts d’intercanvi modal ja que normalment es tracta d’un aparcament de 
llarga durada, principalment per motius de treball o estudi.  

Actualment, la seguretat dels aparcaments que es troben al municipi és 
limitada a la que pot oferir la pròpia barra i la que aporti l’usuari amb els 
cadenats per lligar el seu vehicle. En canvi,  en el cas dels aparcaments 
segurs de bicicletes, es tracta d’aparcaments tancats, amb registre i 
control d’accés, amb la qual cosa, no només s’augmenta la seguretat sinó 
també la qualitat de les condicions de tinença de la bicicleta, que es troba 
molt més a recer que en un aparcament obert no protegit. 

8.3. Mobilitat en transport públic 

La implantació d'un sistema de transport col·lectiu ha de comptar amb els resultats 
d'explotació dels serveis que existeixen i amb les característiques que l'estructura territorial 
dictamina (demanda, destinacions dels viatges, etc.) i les que l'orografia i estructura urbana 
del municipi imposen (traduïbles a costos més elevats d'explotació). 

L’oferta de transport públic del municipi actualment es composa de quatre línies de 
transport interurbà i dues línies de transport urbà; i no disposa d’oferta de transport públic 
de ferrocarril encara que és possible fer un intercanvi modal a Sabadell. Les ocupacions 
per servei són importants a la línia  C1(Castellar del Vallès – Sabadell) i a la línia N65 
(nocturn), mentre que la resta d’ocupacions són baixes. Destacar que les línies urbanes 
transporten un menor nombre de viatgers, representant el 5% del total de la demanda de 
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viatgers diaris del municipi de Castellar del Vallès. En canvi, el transport interurbà recull el 
restant 95% de la demanda de viatgers diaris. 

Una feble demanda i els elevats costos dels mitjans d'explotació, acostumen a comportar 
un ineludible dèficit comptable de les operacions de transport col·lectiu. Per aquesta raó, el 
PMU proposa mesures de millora del transport col·lectiu urbà adaptada a la demanda 
existent i millorar el servei de  les línies  augmentant les freqüències de pas, millorant 
l’accessibilitat de les parades, la informació al usuari, etc. 

Tanmateix, cal indicar que moltes d’aquestes mesures que milloren el transport col·lectiu 
s’han pensat per aconseguir a llarg termini un intercanvi modal amb el futur tren de 
Castellar del Vallès. 

T-1 Actuacions a les línies d’autobús urbà 

Per corregir la baixa utilització del transport públic dins el municipi de Castellar i garantir la 
rendibilitat del servei, en especial entre les urbanitzacions i el centre urbà de Castellar, es 
proposa mantenir la Línia C6 fins la posada en  funcionament de la nova línia interurbana 
entre Castellar i Terrassa. Per tant, els habitants de la Can Font i Ca n’Avellaneda es 
podran desplaçar cap al centre urbà a través d’aquesta nova línia interurbana. 

En la millora de la línia C4 que uneix les urbanitzacions situades al nord de Castellar (Balcó 
de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i Airesol) amb el centre urbà de Castellar es proposa: 

· Implantació d’un segon autobús urbà que faci el mateix recorregut que la línia C4. 
La característica d’aquest segon autobús és que farà el mateix recorregut però en 
sentit contrari a les urbanitzacions i un recorregut complementari pel nucli urbà, 
obtenint una disminució de la freqüència de pas (cada 30 minuts) i disminució del 
temps de recorregut entre urbanitzacions – centre urbà.  

Aquesta proposta queda condicionada a l’entrada en servei de la futura línia 
d’autobús interurbà amb servei cap a Terrassa. 

· Transport a la demanda: Es proposa la realització d’un estudi d’avaluació de la 
viabilitat d’implantar un transport a la demanda de bus urbà. 

Per el desenvolupament d’aquesta actuació es tindrà en compte el pla de sentits únics ja 
que afectarà els recorreguts actuals de les línies. 

T-2 Millora urbanística de l’entorn de les parades del transport públic  

En aquesta actuació es proposa que totes les parades de la línia C1 siguin accessibles per 
a persones de mobilitat reduïda. Per que sigui així es duen a terme accions com millores 
de la calçada, millores de les voreres així com millora dels elements d’accessibilitat de les 
marquesines. El reemplaçament dels pals de parada per marquesines en la línia C1 serà 
també un dels objectius principals. En aqueta actuació es proposa reemplaçar el pal de 
parada per una marquesina situat al carrer Tarragona amb el carrer Galícia, al costat del 
camp de futbol del municipi. Queda pendent per tant, un únic pal de parada de la línia C1 
situat a la Ronda Llevant on la substitució no es possible ja que l’execució del carril bici en 
aquest vial fa inviable l’ instal·lació d’una marquesina. 

Pel seu desenvolupament es convenient que l’ajuntament actuï com agent actiu en el 
desenvolupament de les actuacions recollides en el Pla d’Accessibilitat de Castellar del 
Vallès.  
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Es proposa realitzar les actuacions que permetin garantir l’apropament de l’autobús a les 
parades, ja sigui col·locant andanes d’accés, creant apartadors o bé senyalitzant i 
controlant la prohibició d’aparcament 

Es recomana que a les parades d’autobús es col·loqui una plataforma a la calçada per tal, 
d’una banda, facilitar la pujada als autobusos reduint la distància del terra respecte de 
l’autobús i, de l’altra, evitar l’estacionament o aparcament de vehicles. La distància màxima 
recomanada entre el nivell del terra de l’autobús i la calçada és de 30 cm.  

T-3 Millorar les parades d’autobús ubicades a Airesol A-B i C 

A l’accés de la urbanització Airesol C s’ubica una parada d’autobús on hi paren els 
autobusos de les línies C4 i C3 quan van en direcció nord. Aquesta parada no té una 
reserva en la via pública per la parada dels autobusos causant molèsties al vehicles que 
volen accedir a la urbanització i, fins i tot, als vehicles que circulen per la carretera B-124. 
En canvi, la parada de l’Airesol C dels autobusos que circulen en sentit sud paren en un 
espai reservat de la carretera B-124. Aquest mateix problema succeeix al l’urbanització 
d’Airesol A B. 

Per Airesol C es proposa a curt termini crear una reserva en l’espai públic per a què 
l’autobús que circula en sentit nord pugui parar sense obstaculitzar l’accés d’Airesol C, i a 
la vegada augmentar la seguretat dels seus usuaris i dels conductors del vehicles que hi 
passen. 

Un cop analitzat la tipologia de via (IMD, sentits d circulació, característiques del terreny..) 
es proposen les accions més adequades per aquest tipus de carreteres: 

Quan es dugui a terme el nou vial de ponent (veure actuació V-3), el qual ha d’enllaçar 
amb la B-124 des de Airesol C a través d’una rotonda, es contemplarà la reserva d’un 
espai  per a la parada dels autobusos, tant pels que hi circulen en sentit nord com en sentit 
sud, amb els respectius passos de vianants per poder creuar la carretera. 

 

En el cas que el nou vial de ponent no s’ inici a l’alçada de l’accés d’Airesol C s’estudiarà la 
millora de la parada d’autobusos en sentit sud. 

Pel que fa a Airesol A B es proposa una adaptació de les parades, amb un espai viari 
destinat per a la parada de l’autobús, un pas de vianants, senyalítica pertinent d’avís de 
parada i elements reductors de velocitat que permetin fer un creuament del vial més segur. 
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T-4 Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 

Es proposa realitzar actuacions de millora en els principals itineraris per a vianants entre 
les parades més properes a la futura estació de tren i aquesta estació amb la finalitat de 
realitzar amb seguretat l’intercanvi modal entre el tren i l’autobús. 

En els itineraris es proposa mesures que permetin garantir les amplades i alçades útils de 
pas i l’accessibilitat dels guals dels passos de vianants. 

T-5 Creació de noves parades d’autobús d’intercanvi modal a les futures estacions 
de tren 

L’arribada del tren a Castellar suposa un impuls molt important per la captació de viatgers 
al transport públic. Es preveu que un total de 9.300 persones faran ús d’aquesta 
infraestructura. Segons l’estudi informatiu, comptarà amb dues estacions situades a Pla de 
la Bruguera i una altre prop de l’Espai Tolrà. 

Es proposa la creació de dues noves parades d’autobús ubicades al costat de aquestes 
noves estacions de tren per tal de fomentar l’intercanvi modal bus – tren.  

8.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Les propostes que es recullen en aquest àmbit van dirigides a reduir els impactes per l'ús 
del vehicle privat a motor a la ciutat com són la inseguretat i accidents, la saturació de 
l'espai disponible tan per circular com per aparcar, les creixents necessitats 
d’infraestructures amb greu impacte ambiental, social i econòmic, el consum energètic 
deficient; i la contribució exagerada a l'efecte hivernacle i canvi climàtic, la contaminació 
acústica i de gasos i en conjunt la pèrdua de qualitat de vida a les ciutats. 

Actualment a Castellar del Vallès es projecta diverses infraestructures viàries que 
milloraran la fluïdesa viària, i la seguretat dels conductors, i minimitzaran els impactes 
negatius del trànsit de pas per l’interior de la ciutat a curt termini. 

El pla d’acció municipal (PAM) per a l’any 2010  preveu tres noves rotondes a la ronda 
Tolosa, en concret, a les cruïlles amb els carrers de Països Baixos-Garrotxa, Barcelona-
Solsonès, i Tarragona-Berguedà. I la Generalitat de Catalunya construirà una rotonda que 
estarà situada a la carretera B-124, a la intersecció dels carrer del Bages (Pla de la 
Bruguera) i del Baix Camp (Can Carner) i desprès el posterior desdoblament de la 
carretera B-124. 

Aquestes infraestructures més les actuacions previstes pel PMU en aquest àmbit 
permetran recolzar les actuacions descrites en els altres àmbits (mobilitat a peu, en 
bicicleta i en transport públic) sent una aposta per la mobilitat sostenible a la ciutat i millorar 
la mobilitat en vehicle privat.   

V-1 Pla de sentits únics  

Es proposa un Pla de sentits únics subjecte a la seva senyalítica corresponent. El sentit 
únic de circulació és més adient que el doble sentit ja que aquests últims presenten 
problemes com per exemple l’excés de velocitat, al ser més ampli l'espai 
destinat a la circulació de vehicles; es desaprofita espai, ja que un dels 
sentits de circulació pot ser utilitzat per augmentar la ampltud de les 
voreres o l’  espai d’aparcament; augmenten les possibilitats 
d’estacionament il·legal amb més possibilitats de doble fila; i augmenten 
els punts de conflicte a les cruïlles. 
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 Es proposa prioritzar el pla de sentits únics a les urbanitzacions i a residencial Can Carner, 
per millorar la mobilitat interna d’aquests sectors.  

V-2 Millora de l’eficiència circulatòria de l’eix format per la ronda de Tolosa i la ronda 
de Llevant  

Amb la finalitat de complementar  les actuacions proposades en pla d’acció municipal 2010 
en les cruïlles de la ronda de Tolosa, es proposa construir una rotonda a la ronda de 
Llevant en la cruïlla semafòrica del carrer Prat de la Riba. 

L’objectiu d’aquesta actuació és reduir el trànsit en vehicle privat pel centre urbà de 
Castellar del Vallès ja que els semàfors que hi han actualment en aquestes cruïlles 
dissuadeixen molts conductors de passar per aquesta via de circumval·lació. 

Juntament amb les rotondes a les cruïlles amb els carrers de Països Baixos-Garrotxa, 
Barcelona-Solsonès, i Tarragona-Berguedà (previst en el PAM 2010) es permetrà 
reformular alguns dels accessos i sortides del municipi, especialment un cop es construeixi 
la futura rotonda de la carretera B-124. I també, s’obrirà la possibilitat de reorganitzar el 
trànsit a través dels carrers del polígon industrial del Pla de la Bruguera. 

Per millorar la connexió d’aquest eix amb la carretera B-124 es proposa a curt termini una 
millora semafòrica per afavorir la sortida dels vehicles de la ronda Tolosa, que actualment 
es regula amb STOP. Aquesta mesura es pot implementar mitjançant un detector de 
vehicles que esperen a la ronda de Tolosa i que activi en vermell el semàfor de la B-124. 
Es planteja a mig-llarg termini la construcció d’una rotonda tal com proposa el Pla de 
seguretat viària de Castellar. No obstant, per el desenvolupament d’aquesta actuació 
caldrà el consens de la gestora de la carretera B-124 (Generalitat de Catalunya). 

V-3 Creació d’un nou vial a ponent 

En l’àmbit de la seguretat viària el PMU proposa construir una rotonda a la cruïlla entre la 
Ctra. de Sabadell, carrer Passeig, carrer Pedrissos i ronda del Turuguet; i la prohibició de 
girar cap a l’esquerra per accedir al carrer Doctor Josep Portabella i al carrer Doctor Pujol 
amb la finalitat de reduir la velocitat en el tram nord de la carretera B-124 i distribuir el 
trànsit cap a la resta de vials de forma segura.  

En el cas que aquesta actuació no suposi una millora en el trànsit de la zona, es proposa la 
construcció d’un nou vial a ponent, el qual comenci a la B-124, a l’alçada de l’accés 
d’Airesol C, on hi ha dues alternatives: 

· Creuar els Horts del Brunet, passant per la carretera de Terrassa i per la zona 
verda de Miranda i  finalitzar a la ronda de Turuguet. 

· Resseguir la carretera B-124 fins a la carretera de Terrassa on ja s’enllaça amb la 
zona verda de Miranda i finalitzant a la ronda de Turuguet. 

Aquest vial es planificarà per a què hi circulin vehicles en sentit nord - sud amb la finalitat 
de reduir la intensitat de vehicles en la carretera B-124. Es proposa que els carrers 
perpendiculars a aquest vial no hi tindran accés mitjançant vehicle privat, només s’hi podrà 
accedir a peu. 

8.5. Aparcament 

L’aparcament és una peça clau per a la gestió del trànsit que permet incidir en el punt 
d’equilibri entre els desplaçaments en vehicle privat i els que es fan en la resta de modes. 
Per a la correcte gestió de l’espai viari, la regulació de l’estacionament al carrer ha de 
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garantir la disponibilitat de places de càrrega i descàrrega i per a gestions de curta durada, 
i que els carrers no es converteixin en “garatges”. 

Actualment, el balanç d’aparcament residencial a Castellar mostra que tant el centre urbà 
com a les urbanitzacions i altres nuclis urbans no tenen problemes importants 
d’estacionament. Al municipi existeix una zona blava i un aparcament soterrat. I per últim, 
esmentar que recentment es va inaugurar un pàrquing de camions ubicat a la zona 
industrial del municipi. 

L’objectiu del PMU en aquest àmbit és millorar l’eficiència de l’oferta d’aparcament actual 
(delimitació, noves bosses d’aparcament, etc.), tant en via pública o fora via pública; i 
garantir que l’aparcament s’adapti a les demandes a les existents de Castellar. 

Amb les actuacions descrites en els altres àmbits s’aconsegueix disminuir del trànsit privat 
desplaçant-lo cap altres modes de transport més sostenibles i tenir un control de la 
mobilitat al centre urbà de Castellar del Vallès. Per tant, la reducció de viatges en vehicle 
privat permet alliberar espai pels vehicles de demanda horària. A més, la pèrdua de places 
d’aparcament per creació de zones de prioritat invertida o per a vianants podrà ser 
absorbida per l’oferta d’aparcament del pàrquing soterrat ja que actualment presenta 
nivells baixos d’ocupació. 

 Així doncs, les mesures que es proposen en aquest àmbit són les següents: 

E-1 Delimitació dels aparcaments en superfície  

Es proposa  delimitar les zones d’aparcament, incrementar la vigilància i vetllar pel 
compliment de la normativa, evitant així que els vehicles aparquin en doble fila o estacionin 
en zones no habilitades.  

L’actuació comporta dimensionar i delimitar  l’aparcament en les zones on s’executi: 

· Els nous sentits de circulació. 
· Les actuacions d’eixamplament de voreres 
· En els carrers de l’àmbit de la zona 30 on l’estacionament no estigui delimitat. 

A més a més, es proposa la delimitació dels aparcaments en els següents carrers: 

Barcelona, Catalunya, Cerdanyola, Prat de la Riba, Puigvert, Santiago Rusiñol, Santa 
Perpètua, Aragó. 

L’actuació comporta pintar la senyalítica horitzontal 
corresponent per a marcar les zones d’aparcament. El 
principal objectiu és impedir l’estacionament sobre la vorera i 
augmentar la seguretat del conductor 

L’amplada entre façanes condicionarà el nombre de places 
d’aparcament, sempre i quan sigui possible  
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E-2 Creació d’un aparcament “Park and Ride” proper a la futura estació de tren  

Castellar del Vallès és un municipi generador de 
mobilitat i, per tant, genera, principalment, 
desplaçaments a altres municipis, amb un percentatge 
de desplaçaments en transport públic baix. En aquest 
sentit, es preveu que la futura línia de tren, amb 
parada al centre urbà de Castellar i al Polígon 
industrial del Pla de Bruguera, inverteixi la tendència, 
augmentant els percentatges d’utilització d’aquest 
mode de transport a llarg termini. 

Per tal de dotar una bona infraestructura d’aparcament al voltant de l’estació i afavorir així 
l’intercanvi modal entre el vehicle privat i el tren, es proposa crear una bossa d’aparcament 
al Polígon industrial del Pla de Bruguera.  

E-3 Creació d’un sistema de gestió de l’estacionament en via pública al voltant de la 
futura estació de tren 

L’àmbit d’actuació correspondria al voltant de la futura estació de tren 
(estació del nord) ja que anirà associat a un increment de la demanda 
d’aparcament en un àmbit on l’aparcament actual registra alts nivells 
d’ocupació. 

L’objectiu de l’actuació és descongestionar aquesta zona,  reduir la presència del cotxe, 
afavorir els desplaçaments amb transport públic, millorar  la qualitat ambiental, millorar el 
nivell de disciplina d'estacionament i,  ordenar  l'espai públic, facilitant l'aparcament als 
veïns dins la seva zona de residència. 

E-4 Creació de noves places d’estacionament de càrrega – descàrrega. 

Les zones comercials del municipi requereixen d’espai viari per la realització de les 
operacions de càrrega i descàrrega. Així doncs, és necessari establir una xarxa 
d’aparcaments destinats a aquesta tipologia d’estacionament. 

 

Es proposa l’ampliació de places d’estacionament de càrrega – descàrrega en els 
següents carrers: Av. Sant Esteve i carrer Barcelona. 

E-5 Creació d’aparcaments perimetrals. 

L’objectiu d’aquesta proposta es incrementar l’oferta d’estacionament i alliberar el centre 
urbà de Castellar del Vallès de la càrrega de vehicles que diàriament rep. Els aparcaments 
proposats de nova creació estan situats a la zona del nucli antic i un altre prop de futura 
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estació de tren. La seva ubicació garanteix l’accés cap a i des de aquestes zones a peu i 
en bicicleta amb òptimes condicions de seguretat viària. 

 

Es proposa la creació d’una senyalítica pertinent que identifiqui aquests aparcaments per 
tal de que es puguin fer un ús quotidià a l’hora de desplaçar-se cap als punts generadors i 
atractors de viatges com poden ser equipaments, zones comercials, etc.. 

E-6 Creació d’un aparcament al carrer Sant Llorenç. 

Es proposa la creació de 20 places d’aparcament situat en el carrer Sant Llorenç amb el 
carrer Canyelles, ubicat en un solar propietat de l’Ajuntament. La seva ubicació garanteix 
l’accés cap a i des de aquestes zones a peu i en bicicleta amb òptimes condicions de 
seguretat viària. 

L’execució d’aquesta proposta fa possible l’eliminació de l’aparcament en 
cordó situat al carrer Sant Llorenç (entre Plaça Mestre Gelonch i Canyelles) a 
fi de poder mantenir la bidireccionalitat del carrer.  

8.6. Seguretat viària 

Les ciutats, a causa de la concentració humana i del gran nombre de desplaçaments que 
fan diàriament els seus habitants, té un risc elevat de ser l’escenari d’algun tipus d’accident 
viari. Vianants, ciclistes, vehicles particulars, vehicles comercials i vehicles de transport 
públic comparteixen un espai limitat que, tot i estar regulat per la llei de seguretat viària, les 
normatives municipals i els senyals viaris, té en l’atzar i en la confluència de diferents 
circumstàncies un dels factors que explica la seva història quotidiana respecte de 
l’accidentalitat. 

A Castellar del Vallès, l’accidentalitat entre els anys 2005 i 2008 ha disminuït un 48,2%. 
Passant en termes absoluts, de 56 a 29 accidents amb víctimes en aquest període, tot  i 
que la població i el parc de vehicles s’ha incrementat. Aquests valors d’accidentalitat 
representa 1,3 accidents/1.000 habitants, molt per sota de la mitjana de Catalunya. 

Al maig del 2010 es va aprovar el Pla de seguretat viària de Castellar del Vallès el qual 
estableix les eines necessàries per millorar la seguretat viària del municipi a través d’un 
seguit d’actuacions en aquest àmbit. 

Per els propers anys, el PMU proposa mesures per disminuir o mantenir igual els accidents 
amb víctimes i el nombre de morts en el trànsit, millorant els punts d’acumulació i els trams 
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de concentració d’accidents amb mesures d’ordenació de l’espai viari i amb mesures de 
regulació i senyalització.  

Amb les actuacions descrites anteriorment com per exemple la creació de zones 30, la 
ampliació de la xarxa de carrers amb prioritat invertida o per a vianants, els camins 
escolars, el pla de sentits únics, etc. ajuden a reduir el risc de patir un accident i la gravetat 
de les conseqüències sobre la integritat física de les persones; a augmentar la seguretat 
dels vianants i de les persones amb la mobilitat reduïda al travessar el carrer i la capacitat 
de reacció i de frenada dels automobilistes davant una situació inesperada. Cal esmentar 
que el desdoblament de la carretera B-124 i les actuacions previstes per el PAM 2010 
també permetran millorar la seguretat viària. 

Les actuacions encaminades a corregir els punts o trams d’acumulació d’accidents són: 

S-1 Executar les actuacions previstes en el Pla local de seguretat viària 

Actualment resten pendents les actuacions del Pla local de 
seguretat viària 2010-2014(PLSV) de Castellar del Vallès aprovat 
l’any 2010 referents a l’adequació de les interseccions o trams 
més conflictius o amb potencial per ser-ho  

Així doncs, el PMU proposa que es treballi per tirar endavant 
aquestes actuacions per tal d’acomplir l’objectiu de reduir un 13% 
el nombre d’accidents amb víctimes/milió de vehicles-km 
respecte l’any de referència del pla o com a mínim mantenir el 
baix nivell d’accidentalitat registrat actualment. 

Entre les mesures estratègiques proposades pel Pla es troben el foment de l’ús de vies 
com la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant, la regulació amb semàfors de vianants de les 
interseccions dins les vies de xarxa bàsica, l’actuació sobre trams de concentració 
d’accidents, l’augment de la xarxa de carrers per a vianants o de prioritat invertida, o la 
millora del disseny i l’ordenació del trànsit a les interseccions més conflictives. També es 
proposa el reforç de l’acció contra l’estacionament indegut, l’ampliació de la xarxa de carrils 
bici o l’impuls de mesures de millora del servei de transport urbà. A més, es preveu la 
realització d’un pla continu de controls policials (alcoholèmia, velocitat, ús del casc i de 
sistemes de retenció), la creació de la figura d’un responsable del Pla, i la continuïtat o 
l’augment de les activitats d’educació viària i de campanyes preventives.  

S-2 Delimitació en costat altern de l’aparcament 

Per tal de reduir la velocitat es proposa delimitar en costat 
altern l’aparcament, senyalitzant-lo degudament mitjançant 
xicanes que obliguin als conductors a reduir la velocitat. Es 
proposa aquesta actuació en els aparcaments de les 
urbanitzacions en els vials on la major part del seu recorregut 
sigui recte. Aquesta actuació es durà a terme després 
d’aplicar el pla de sentits únics. 

S-3 Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a 

El flux i la velocitat dels vehicles a motor depèn en gran mesura de les característiques 
físiques de la xarxa viària. Convertir el tram urbà d’una carretera en una via amb 
característiques urbanes permet, doncs, moderar les velocitats de circulació i millorar les 
condicions de seguretat. 
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La carretera B-124 és la principal via d’entrada de Castellar del Vallès, ja que travessa el 
municipi de nord a sud, esdevenint una important barrera en la mobilitat interna, sobretot la 
referent als vianants. 

Amb l’objectiu de reduir la velocitat en el vial i distribuir el trànsit cap a la resta de vials de 
forma segura es proposa construir una rotonda a la cruïlla entre la Ctra. de Sabadell, carrer 
Passeig, carrer Pedrissos i ronda del Turuguet. I tot seguit, prohibir el gir cap a l’esquerra 
per accedir al carrer Doctor Josep Portabella i al carrer Doctor Pujol.  

Finalment, es proposa que quan es dugui a terme la creació del nou vial de ponent (veure 
propostes en l’àmbit de la mobilitat en vehicle privat) es faci una reurbanització d’aquest 
tram amb la finalitat de moderar les velocitats de circulació, millorar les condicions de 
seguretat i afavorir la mobilitat a peu.  

S-4 Incrementar la vigilància i el control de les infraccions viàries. 

Per tal de reduir la indisciplina viària es proposa incrementar la 
vigilància i el control del compliment de la normativa vigent en 
aquelles zones on es detecti una problemàtica més elevada, 
com és el cas de l’estacionament de Sant Feliu del Racó i de la 
rotació horària (primera mitja hora gratuïta) al centre del nucli de 
referència, per tal d’augmentar la seguretat viària del municipi.  

8.7. Actuacions ambientals 

El transport és l’activitat que més energia primària consumeix a Catalunya (40% del total) i 
una de les principals fonts d’emissió de gasos contaminants d’efecte hivernacle, d’ocupació 
del territori i de generació de soroll. 

El model de mobilitat actual és insostenible ja que es basa fonamentalment en el transport 
motoritzat i, concretament, en el vehicle privat. 

Un model de mobilitat sostenible seria aquell en el que els mitjans que menys energia 
consumeixen i menys emissions produeixen per quilòmetre recorregut i viatger transportat 
tinguessin més protagonisme  (anar a peu, la bicicleta, el transport col·lectiu i el cotxe 
compartit). 

En aquest sentit, el PMU té com a objectiu aconseguir un model de mobilitat que permeti 
desplaçar-se amb els mínims impactes ambientals i territorials. 

Cal esmentar que el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Castellar del Vallès 
considera important la redacció del present pla de mobilitat per tal d’incloure les actuacions 
que el PAES proposa en l’àmbit de la mobilitat, com per exemple, fomentar l'augment de 
cotxes de combustibles no convencionals, la pacificació de carrers, la creació de carrers de 
prioritat invertida, el foment de l'ús de la bicicleta, fomentar la via verda intermunicipal: 
Castellar-Sabadell, fomentar els camins escolars, etc. A més, per el PMU estableix 
l’objectiu de reducció del 15% de quilòmetres totals recorreguts per a transport privat de 
motor. 

Dins de les actuacions en l’àmbit de la mobilitat a peu i  en bicicleta, vehicle privat i 
transport públic ja es proposen actuacions que aposten per una mobilitat més sostenible, 
reduint així, les problemàtiques ambientals i socials del municipi. 

Per tal de minimitzar els efectes negatius del model de mobilitat de Castellar del Vallès el 
PMU proposa en aquest àmbit les actuacions següents:  
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A-1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica 

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels 
vehicles a motor (motos, motocicletes i cotxes privats, principalment) és una competència 
de l’Administració Local. En aquest sentit, l’Ajuntament de Castellar realitza periòdicament 
campanyes de control de sonometria a motocicletes i ciclomotors. 

A més, l’Ajuntament de Castellar del Vallès disposa del mapa de  capacitat acústica del 
municipi. Aquest mapa és una eina per classificar les zones del municipi, segons la seva 
sensibilitat acústica i se’ls hi assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat 
pel municipi. 

Per tenir un control de la contaminació acústica del municipi es 
proposa continuar realitzant les campanyes de control de sonometria  
a vehicles i planificar diferents punts de mesura al municipi per 
detectar les superacions permeses en cada zona de sensibilitat 
acústica. Els resultats obtinguts han de permetre valorar les millores 
aconseguides al final de la vigència en aquest Pla i implementar 
mesures directes en aquells punts on no es compleixi el nivell fixat. 

El trànsit automobilístic és un dels principals focus emissors de contaminants a l’atmosfera, 
tant per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos. En la combustió 
de gasoil o gasolina es generen les emissions de monòxid de carboni (CO), òxids de 
nitrogen (NOx), partícules en suspensió (PST), fums negres (FN), metà (CH4), plom (amb 
clara reducció degut a una major implantació de les gasolines sense plom), òxids de sofre 
(SOx) i compostos orgànics volàtils (COVs) (en els processos de reposició).  

En el municipi no hi ha cap estació de mesuratge automàtic de la contaminació atmosfèrica 
de la Xarxa de vigilància i previsió de la qualitat de l’aire a Catalunya (XVPCA) (les més 
properes són a Sabadell, Terrassa, Barberà del Vallès i Granollers). No obstant existeix 
una estació de mesurament manual (nivells de PM10). Per tant, es proposa sol·licitar cada 
cert temps a l’administració competent la instal·lació temporal d’una unitat mòbil automàtica 
de mesura de la contaminació atmosfèrica. Amb les dades que proporcioni es tindrà una 
primera aproximació dels valors de concentració atmosfèrica d’immissions de 
contaminants. 

A-2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals 

El PMU recull les propostes que el PAES estableix en l’àmbit de la flota de vehicles 
municipals. Per tant, es proposa que l’Ajuntament treballi per executar aquestes 
actuacions.  

Aquestes són: la a la substitució de vehicles de motor convencional cap a altres menys 
contaminants, en concret els vehicles de petita cilindrada (motocicletes, jardineria) per 
elèctrics,  els cotxes i furgonetes de petita capacitat per híbrids i les furgonetes de gran 
capacitat i camions per biodièsel; la incorporació la bicicleta a la flota de vehicles 
municipals en els desplaçaments curts; i que en la contractació de serveis externs es valori 
de forma positiva aquelles empreses que incorporin vehicles d'aquest tipus de vehicle. 

 



246  DOCUMENT I . MEMÒRIA 

  

A-3 Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a l’aparcament soterrat de la 
plaça Major i el futur aparcament Park and Ride 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia d’Impuls del Vehicle 
Elèctric a Catalunya (IVECAT), que té per objectiu avançar en tots els camps necessaris 
per afavorir la integració dels vehicles de motorització elèctrica en el període 2010-2015. 
L’estratègia pretén harmonitzar l’evolució cap a l’electrificació prevista per al sector de 
l’automoció, de manera que la demanda d’aquests vehicles vagi acompanyada tant de la 
normativa i de les infraestructures necessàries, com d’una política industrial i d’R+D que 
n’aprofiti el potencial econòmic. 

Els vehicles elèctrics estan alimentats per bateries i cal connectar-los a la xarxa elèctrica 
per recarregar-los. No produeixen emissions contaminants en el punt d'utilització i això els 
fa especialment interessants a les zones urbanes. Aquests vehicles són silenciosos i tenen 
prestacions que permetrien satisfer la necessitat de més del 90% dels desplaçaments en 
vehicle de la població.  

Per tal de promoure i potenciar els vehicles elèctrics es proposa implantar una 
infraestructura pública de recàrrega de vehicle elèctric dins del pàrquing soterrat de 
Castellar del Vallès i al futur Park and Ride situat al polígon industrial de Pla de la 
Bruguera. 

 

8.8. Accés a zones industrials i centres de treball 

La principal zona industrial al municipi s’ubica en els polígons industrials de Can Carner i 
Pla de la Bruguera, començant a la Ronda de Tolosa i al carrer de l’Urgell i estenent-se 
cap al sud del municipi. Els dos polígons els separa la carretera B-124 que uneix Sabadell 
amb Castellar del Vallès. A més, aquesta zona industrial és adjacent al nucli urbà de 
referència de Castellar. 

Actualment, s’està començant a treballar per iniciar les obres de construcció del sector 
industrial de Can Bages. Per tant Castellar del Vallès comptarà, en els propers anys, amb 
un nou sector industrial, l'última zona del municipi que es dedica al desenvolupament de 
l'activitat industrial.  

La planificació de la mobilitat en les zones d’activitat econòmica és, des de fa uns anys una 
de les prioritats de les administracions públiques i és un dels apartats més transversals del 
PMU ja que afecta a tots els modes de transport (mobilitat a peu, en bicicleta, vehicle privat 
i en transport públic). Per aquest motiu en les actuacions que el PMU proposa per a cada 
àmbit ja inclou les mesures corresponents per a les zones industrials i centres de treball. 

8.9. Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes 
sostenibles 

Un dels objectius del PMU és fomentar l’ús de modes sostenibles, és per això que es 
proposa un seguit de campanyes de sensibilització per conscienciar els ciutadans de la 
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problemàtica derivada de l'ús abusiu del cotxe privat i promoure formes alternatives  de 
transport més respectuoses amb el medi ambient. En aquest àmbit es proposen les 
següents actuacions:  

F-1 Foment de la mobilitat a peu 

Per a recorreguts inferiors a 15 minuts, moure’s a peu és el mode de desplaçament més 
eficient; molt més eficient que qualsevol mode de transport motoritzat i, naturalment, molt 
més saludable. 

La major part dels desplaçaments per ciutat són inferiors als 2,5 quilòmetres, de manera 
que anar a peu pot substituir perfectament la utilització del cotxe. 

Amb l’augment del transit rodat, els carrers han passat a ser un espai 
de trànsit constant de vehicles on els vianants juguen, en molts cops, 
un paper secundari. 

La Carta Europea dels drets dels vianants, aprovada pel Parlament 
Europeu l’any 1988, diu precisament que el vianant té dret a viure en 
un entorn sa i a gaudir en tota llibertat de l’espai públic dins les 
condicions de seguretat que requereix la seva salut física i psíquica. 

Fomentar la mobilitat a peu ha de constituir, per tant, una de les actuacions prioritàries, tot 
donant a conèixer als ciutadans els avantatges del caminar: per a la salut, per a l’ambient 
urbà, per a l’economia domèstica, per a la convivència, etc. 

L’objectiu final ha de ser satisfer una necessitat del conjunt de la població, garantint la 
seguretat en tot moment dels vianants, especialment d’aquells que tenen més risc davant 
la resta de mitjans de transport (nens, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, etc.). 

F-2 Foment de la mobilitat en transport públic 

La mobilitat en transport públic col·lectiu comporta avantatges socials, ambientals, 
energètics i econòmics per al conjunt de la ciutadania. 

El foment d’aquest mitjà per part dels diferents nivells de 
l’administració ha de constituir una de les estratègies 
d’actuació de les polítiques de mobilitat, que ha d’anar 
acompanyada d’inversions en els serveis de transport a fi 
de donar als ciutadans una veritable alternativa a l’ús del 
vehicle privat a motor com a sistema de desplaçament 
quotidià. Aquesta es podrà realitzar quan les propostes per 
transport públic s’hagin complert. 

F-3 Foment de la intermodalitat cotxe-transport públic 

Quan la tinença del cotxe es fa necessària, perquè el lloc de residencia està allunyat d’una 
parada de transport públic, es pot recórrer a la intermodalitat, és a dir, a la combinació del 
cotxe amb altres mitjans de transport públic col·lectiu. Així, es pot realitzar el desplaçament 
en cotxe fins a la parada de tren o autobús més propera i, des d’allí, fer ús del transport 
públic col·lectiu per arribar fins al punt de destinació. 

Amb les propostes de dotació d’àrees d’aparcament i una xarxa accessible per els vianants 
i les bicicletes, es crea la possibilitat d’accedir a les estacions de transport col·lectiu i 
realitzar així un intercanvi modal. 
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8.10. Creació i/o modificació de normatives existents 

Actualment existeixen ordenances municipals de l’Ajuntament de Castellar del Vallès que 
regulen aspectes que tenen relació amb la mobilitat del municipi. 

L’Ordenança fiscal d’impost sobre vehicles de tracció mecànica imposa un tribut directe 
sobre els vehicles de tracció mecànica, que grava la titularitat dels vehicles per circular per 
les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria. Destacar que en l’ordenança 
fiscal del 2010 els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les 
característiques del motor, en raó a la seva incidència en el medi ambient, gaudeixen d’una 
bonificació de la quota de l’impost quan es tracte de vehicles elèctrics i de vehicles que 
utilitzen com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o 
derivats d’olis vegetals. 

L’Ordenança fiscal núm. A15 - taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies públiques municipals estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques compreses a les zones determinades (zones blaves). 

L’Ordenança fiscal núm. A6 - taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena estableix  la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de 
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, 
càrrega i descàrrega de mercaderies. 

L’Ordenança fiscal núm. A7 - taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública, s’aplica quan el vehicle estacionat 
constitueix un perill o causa greus pertorbacions a la circulació, quan es pot presumir 
racionalment l’abandó del vehicle en la via pública i per altres motius previstos a la 
normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial. 

L’Ordenança municipal reguladora de circulació de vianants i de vehicles a la via pública 
desplega la competència municipal en matèria d'ordenació del trànsit de persones i de 
vehicles en les vies del municipi de Castellar del Vallès, en el marc de les normes 
autonòmiques i estatals i de les directives europees d'aplicació. 

L’Ordenança municipal reguladora de la qualitat sonora de la vila de Castellar del Vallès té 
com objecte d'aquesta ordenança és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà i regular 
els nivells sonors de veïnatge i els originats a la via pública. 

L’Ordenança reguladora dels serveis de Transport en vehicles automòbils: taxis de 
Castellar del Vallès regula el servei de transport urbà de persones en vehicles automòbils 
lleugers de lloguer amb conductor. 

Per últim, esmentar que existeix una Taula de Mobilitat de Castellar del Vallès que és un 
òrgan de participació i consulta ciutadana que es constitueix per assessorar a l’Ajuntament 
en el disseny de la seva política de mobilitat. Els debats que s’obrin en el si d’aquesta taula 
estaran relacionats tant amb la mobilitat i l’accessibilitat de la ciutat, que forma part de 
l’àmbit de responsabilitat de l’Ajuntament, com amb altes assumptes i projectes de caràcter 
supramunicipal, donat que poden tenir una influència decisiva sobre la mobilitat a Castellar 
del Vallès. Aquesta òrgan es regulat pel Reglament de la taula de mobilitat.  

El PMU no preveu la creació i/o modificació de les normatives existents, i es proposa que 
es continuï treballant pel compliment de la normativa municipal. 
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8.11. Actuacions d’altres administracions 

En aquest apartat s’inclou les actuacions definides pel planejament de nivell jeràrquic 
superior o les actuacions que afecta l’àmbit municipal de Castellar del Vallès on 
l’Ajuntament de Castellar no hi té competències. 

En aquest, sentit es proposen actuacions encaminades a reclamar a altres administracions 
el compliment del accions contemplades en el planejament de la seva competència o 
proposar d’altres no contemplades amb l’objectiu de potenciar la utilització de modes de 
transport més sostenibles en el municipi. 

R-1 Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el més ràpid possible 
les obres de la Ronda Vallès (Quart Cinturó) 

La proposta de la Ronda del Vallès o Quart Cinturó  (B-40) uneix els diferents sistemes 
urbans de la plana del Vallès i el Baix Llobregat. Actualment s’ha reclamat la necessitat 
absoluta d’aquesta infraestructura, que es faci tan ràpidament com sigui possible, que hi 
hagi la màxima delicadesa i respecte amb el patrimoni natural, que s’acceleri el màxim 
possible la fase que permetrà el màxim possible la connexió que permetrà la connexió de 
la C-58 i la B-124, que facilitarà l’accés dels residents de Castellar a la xarxa de carreteres 
sense haver de travessar Sabadell.  

Es proposa que l’Ajuntament de Castellar juntament amb els altres municipis afectats 
continuï treballant per a què el Ministeri de Foment tingui en compte consideracions 
proposades pel que fa a la construcció de la Ronda del Vallès. 

 

R-2 Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses al PDM de la RMB es 
duguin a terme 

El pdM constitueix el principal referent per al desenvolupament dels plans de mobilitat  
urbana dels diferents municipis de l’RMB. 

L’objectiu principal és planificar la mobilitat de la regió tenint present 
tots els modes de transport, el passatge i les mercaderies i 
fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord 
amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat i desenvolupant al territori el 
que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la 
Llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament 
territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 

Pel que fa al transport públic, totes les actuacions del pdM del RMB a curt termini tenen 
l’objectiu de millorar la connexió externa del municipi. Es previst per al 2011 o 2012 una 
nova línia d’autobús que començarà al municipi de Castellar i finalitzarà a la UAB; i per al 
2012 potenciar els serveis en autobús entre Terrassa i Castellar del Vallès per tal de donar 
resposta a la mobilitat centrípeta de l’RMB. 
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Es proposa que l’Ajuntament de Castellar reclami i col·labori amb l’administració competent 
per tirar endavant el que proposa el pdM. 

R-3 Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó 

El flux i la velocitat dels vehicles a motor depèn en gran mesura de les característiques 
físiques de la xarxa viària. Convertir el tram urbà d’una carretera en una via amb 
característiques urbanes permet, doncs, moderar les velocitats de circulació i millorar les 
condicions de seguretat. 

La carretera BV-1249 és la via d’entrada del nucli urbà de Sant Feliu del Racó esdevenint 
una barrera en la mobilitat interna, sobretot la referent als vianants.  

En aquesta actuació es proposa consensuar amb el gestor de la 
carretera BV-1249 (Diputació de Barcelona) la millora de la 
carretera en el seu tram urbà. L'objectiu dels treballs serà millorar 
el nivell de servei de la travessera a través de la conversió en 
plataforma única, integrar-la en el seu entorn urbà i augmentar la 
seguretat dels vianants.  

R-4 Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de FGC fins a 
Castellar del Vallès 

L’arribada del tren a Castellar del Vallès està previst dintre del Pla d’infraestructures de 
transport de Catalunya 2006 – 2026, on ja s’ha incorporat dintre del PDI 2009 – 2018.  

Es proposa que des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès es continuï treballant per 
l’execució d’aquesta important infraestructura que de ben segur donarà un gran impuls al 
transport públic del municipi, fent un seguiment de la licitació, adjudicació i obres que es 
duguin a terme en l’arribada del tren a Castellar. 
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9. INDICADORS DE SEGUIMENT 
Per tal de realitzar el seguiment del Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès s’ha 
establert un conjunt de 47 indicadors. Aquests permetran determinar en quina proporció 
s’han tirat endavant les actuacions que es proposen en el pla i el grau d’acompliment dels 
objectius del pla, és a dir, si el sistema de mobilitat s’apropa als resultats que es pretenen 
assolir amb el pla. 

Per a cada indicador s’ha determinat el valor actual (calculat a partir de l’anàlisi de la 
situació actual de la mobilitat del municipi) i el valor que s’assoleix amb el 
desenvolupament del PMU a l’any 2016. Les dues columnes següents tenen a veure amb 
els objectius que el pdM de la RMB marca per al PMU de Castellar del Vallès. En una 
columna hi ha les taxes anuals que s’han d’aplicar i en l’altra quin valor objectiu s’hauria 
d’assolir. 

En aquells indicadors on no ha estat possible calcular el valor actual s’ha omplert el valor 
actual com a "Valor inicial de l'indicador" (Vini). En el valor futur s’ha omplert el terme “< o = 
Vini” per indicar valors futurs superiors o iguals al valor actual i “> o = Vini” per indicar 
valors futurs inferiors o iguals al valor actual. 

En el Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès s’han establert els següents 
indicadors (veure pàgina següent):  
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

 1
. G

lo
ba

l  

1.1 Repartiment 
modal 

% dels desplaçaments realitzats a 
peu - bicicleta % 34,55 37 -0,42 > o =33,69  Segons els desplaçaments dels residents EMQ 

% dels desplaçaments realitzats en 
transport públic % 4,46 4,99 1,88 > o = 4,99  Segons els desplaçaments dels residents EMQ 

% dels desplaçaments realitzats en 
vehicle privat % 60,99 58,01 -1,74 < o = 54,86  Segons els desplaçaments dels residents EMQ 

1.1.1 Repartiment 
modal intern 

% dels desplaçaments realitzats a 
peu - bicicleta % 55,30 68 - - Valor específic per le municipi PMU 

% dels desplaçaments realitzats en 
transport públic % 0,41 0,8 - - Valor específic per le municipi PMU 

% dels desplaçaments realitzats en 
vehicle privat % 44,29 31,2 - - Valor específic per le municipi PMU 

1.1.2 Repartiment 
modal intermunicipal 

% dels desplaçaments realitzats a 
peu - bicicleta % 1,78 2,1 - - Valor específic per le municipi PMU 

% dels desplaçaments realitzats en 
transport públic % 10,85 11 - - Valor específic per le municipi PMU 

% dels desplaçaments realitzats en 
vehicle privat % 87,37 86,9 - - Valor específic per le municipi PMU 

1.2 Autocontenció % viatges interns del municipi % 61,22 ≈ Vini  - ≈ Vini  Dies laborables EMQ 

1.3 Distància mitjana 
i temps dels 
desplaçaments 

Distància mitjana dels 
desplaçaments  km 4,20 4,20 - 4,28 0,31 < o = 4,28 Enquestes de mobilitat PMU 

Temps de desplaçament minuts 21,4 < Vini  - - Desplaçaments dels residents EMQ 
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

1.4 Costos externs Costos totals externs del transport milers € 124.658 123.863 -1,90 110.870 Plantilla dels fulls de càlcul  facilitats per l’ 
ATM  ATM 

 2
. V

ia
na

nt
s 

 

2.1 Prioritat per a 
vianants 

Espai viari destinat a vianants (m2) x 
100 / espai viari total (m2) % 28,9 29,7 1,004 29,7 Voreres, prioritat invertida i peatonal (Es 

comptabilitza el P.I. Can Bages) PMU 

2.2 Dèficit per a 
vianants 

% dels eixos dels itineraris principals 
de vianants amb amplada útil no 
accessible  

% 7,0 2,0 - - 
Principals itineraris del centre urbà de 
Castellar del Vallès (amplada útil < 0,90 
m) 

PMU 

2.3 Dèficit per a 
vianants (II) 

% dels eixos dels itineraris principals 
de vianants amb amplada útil 
accessible però insuficient  

% 53,5 36,2 - - 
Principals itineraris del centre urbà de 
Castellar del Vallès (amplada entre 0,90 i 
1,20 m) 

PMU 

2.4 Passos de 
vianants  adaptats 

Passos vianants adaptats x 100 / 
passos de vianants  % 54,1 100 - - Gual/Rebaix ben dissenyat  PMU 

 3
, B

ic
ic

le
ta

  

3.1 Xarxa ciclable 

Longitud d'itineraris ciclables 
especialment segurs (carrilbici 
segregats, compartits amb vianants, 
prioritat invertida...)  

km 13,3 23,9 - - - - - - - PMU 

3.2 Xarxa per a 
bicicletes 

Xarxa de vies ciclables (Km) x 
1000/població total Km/1.000 hab. 0,57 0,94 - - Valor actual: Població 2010                                    

Valor objectiu: Població 2016 PMU 

3.3 Aparcament per 
a bicicletes 

nº  de punts d'aparcaments per a 
bicicletes  punts 27 35 - - - - - - - Ajuntament  

3.4 Aparcament per 
habitant 

Places d'aparcament per a bicicletes 
x 1.000 habitants/població total places / 1.000 hab. 8,4 10,1 - - Valor actual: Població 2010                                    

Valor objectiu: Població 2016 PMU 

 4
. T

ra
ns

po
rt

 
pú

bl
ic

  4.1 Adaptació PMR 
autobús 

% de vehicles del servei d'autobús 
urbà  accessibles  % 100 100 - - - - - - - 

Operador 
del 

transport 
urbà  

4.2 Parades amb 
marquesina % de parades amb marquesina  % 20,0 22,0 - - - - - - - PMU 
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

4.3 Velocitat 
comercial transport 
públic urbà 

Velocitat comercial mitjana de les 
línies urbanes  km/h 22,5 > Vini  - - - - - - - PMU 

4.4 Productivitat del 
transport públic urbà 

Nº de viatgers anuals del transport 
públic/ km. útils anuals  viatgers/km·any 0,31 > Vini  - - - - - - - 

Operador 
del 

transport 
urbà  

4.5 Cobertura del 
transport públic 
interurbà 

Població amb parada autobús 
interurbà a menys 500 m x100/ 
població total 

% 90 90 - - - - - - - PMU 

4.6 Cobertura del 
transport públic urbà 

Població amb parada autobús urbà a 
menys 250 m x100/ població total % 80 80 - - - - - - - PMU 

4.7 Serveis de les 
línies urbanes 

Total d'expedicions per sentit i dia 
feiner de les línies urbanes   exp. / sentit i dia 20 > o = Vini  - - - - - - - PMU 

4.8 Costos interns i 
externs del viatge en 
transport públic 

Cost viatger per Km recorregut €/viatger-km 1,3 1,31 -0,93 1,37 Plantilla dels fulls de càlcul  facilitats per l’ 
ATM  ATM 

4.9 Parades amb 
plataforma d'accés 

Parades del servei de bus amb 
plataforma d'accés (eixamplament 
vorera o vorera prefabricada) 

Nª parades 0 5 - - - - - - - PMU 

 5
. V

eh
ic

le
 p

riv
at

 m
ot

or
itz

at
  

5.1 Motocicletes per 
habitant 

Nombre de motocicletes i ciclomotors 
X1000 hab./població total 

motocicletes i 
ciclomotors/1.000 

hab. 
85,25 108,53 - - Valor actual: Població 2010                                    

Valor objectiu: Població 2016 IDESCAT 

5.2 Zones 30 Xarxa viària zona 30 (km) x 100 / 
Xarxa viària total (km) % 0 5,5 - - Respecte la xarxa viària total PMU 

5.3 Espai per a 
vehicles 

Espai viari  destinat a vehicles 
motoritzats (circulació i aparcament) 
(m2) x 100/ espai viari (m2) 

% 71,1 70,3 - < Vini  
 També es comptabilitza el P.I. Can Bages 
i no inclou les bosses d'aparcament fora 
via pública 

PMU 
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

5.4 Saturació xarxa 
viària 

Xarxa primària nivell servei E o F en 
l'hora punta (Km) x 100/ Xarxa 
primària total (Km) 

% 9 < o = Vini  - - - - - - - PMU 

5.5 Costos interns i 
externs del viatge en 
transport privat 

Cost viatger per Km recorregut €/viatger-km 1,4 1,21 -2,00 1,15 Plantilla dels fulls de càlcul  facilitats per l’ 
ATM  ATM 

 6
. A

pa
rc

am
en

t  

6.1 Cobertura 
aparcament en via 
pública 

Places d'aparcament en via pública x 
100 / Turismes censats % 71 72 - - Es comptabilitza l'oferta futura del P.I. Can 

Bages PMU 

6.2 Cobertura 
aparcament fora de 
via pública 

Places d'aparcament fora de via 
pública x 100 / Turismes censats % 98 95 - - Inventari aparcament PMU 

6.3 Aparcament 
regulat en via 
pública 

Places d'aparcament regulades com 
a zona blava % 2,7 2,6 - - Percentatge respecte a la oferta en via 

pública PMU 

 7
. D

is
tr

ib
uc

ió
 d

e 
m

er
ca

de
ri

es
   7.1 Intensitat de 

vehicles pesats 
IMD pesats tram*Km del tram  x 
100/IMD total tram x km del ram % 2,0 > o = Vini  - - - - - - - 

Generalitat 
de 

Catalunya 

7.2 Espai viari 
distribució urb. 
Mercaderies 

Places d'estacionament per a 
càrrega i descàrrega x1000/Població 
total 

places / 1.000 hab. 2,42 2,61 - - Valor actual: Població 2010                                    
Valor objectiu: Població 2016 PMU 

7.3 Zones 
càrrega/descàrrega 

Places d'estacionament per a 
càrrega i descàrrega x 100 /places 
d'aparcament 

% 0,53 0,58 - - Percentatge respecte a la oferta en via 
pública PMU 
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

 8
. S

eg
ur

et
at

 v
ià

ria
  

8.1 Accidents amb 
víctimes 

Nº d'accidents amb víctimes en zona 
urbana  accidents/any 29 < Vini  - - Any 2008 (Últimes dades disponibles) Policia 

Local  

8.2 Accidents amb 
víctimes mortals 

Nº d'accidents mortals en zona 
urbana  accidents/any 2 1-0 -8,30 0 Any 2008 (Últimes dades disponibles) Policia 

Local  

8.3 Accidents amb 
víctimes per veh. km Accidents/veh. Km acc./veh.km 0,29 0,20 -2,18 0,25 Any 2008 (Últimes dades disponibles) AMBIMOB-

U 

 9
. A

m
bi

en
ta

l  

9.1 Contribució al 
canvi climàtic del 
sistema de mobilitat 

Emissió anual de CO2 deguda a la 
mobilitat en zona urbana (t CO2 / 
any)  

t. CO2 / any 12.587 10.526 -2,83 10.595 - - - - - AMBIMOB-
U 

9.2 Contaminació 
atmosfèrica resultant 
del transport 

Emissió anual de NOx deguda a la 
mobilitat en zona urbana (t NOx / 
any)  

t. NOx / any 52,12 34,45 -7,87 35,72 - - - - - AMBIMOB-
U 

Emissió anual de PM10 deguda a la 
mobilitat en zona urbana (t PM10 / 
any)  

t. PM10 / any 9,47 8,5 -6,10 5,79 - - - - - AMBIMOB-
U 

9.3 Vehicles 
sostenibles 

nº de vehicles municipals amb 
biocombustibles, gas natural, híbrids 
o elèctrics  

vehicles Vini  > o = Vini  - - - - - - - PAES 

9.4 Consum i 
intensitat energètica 
del transport 

Consum d'energia del transport 
públic tep/any 4196 3.449 -0,22 4.141 - - - - - AMBIMOB-

U 

Consum de combustibles derivats del 
petroli tep/any 4186 3.333 -3,38 3.406 - - - - - AMBIMOB-

U 
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Grup Nom de l'indicador Descripció indicador  Unitats 
Valor 
actual  
(2010 

Valor 
PMU 

(2016) 

Taxa 
anual 

pdM (%) 

Valor 
objectiu 

pdM 
(2016) 

Observacions càlcul valor actual Font 
informació  

9.5 Contaminació 
acústica 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona d'alta sensibilitat acústica (A) % metres lineals 67,35 65,76 - 0 - - - - - AMBIMOB-

U 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona de sensibilitat acústica 
moderada (B) 

% metres lineals 11,81 11,53 - 0 - - - - - AMBIMOB-
U 

Superació del límit d'immissió en la 
Zona de baixa sensibilitat acústica 
(C)  

% metres lineals 20,83 22,70 - 0 - - - - - AMBIMOB-
U 

Taula 9.1. Indicadors a utilitzar al PMU de Castellar del Vallès. (Font: Elaboració pròpia) 
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