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10. INTRODUCCIÓ 
Aquest document és fruit de l’avaluació conjunta de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la 
Diputació de Barcelona i l’empresa consultora Greccat d’aquelles propostes d’actuació descrites al 
Document I que són executables per l’Ajuntament.  

En aquesta avaluació s’han tingut en compte les actuacions proposades al Document I, les quals 
s’han valorat per tal de determinar quines propostes eren viables i descartar-ne les que no ho 
fossin. 

En total s’obtenen 43 actuacions a realitzar: 
 
Actuacions del PMU de Castellar del Vallès 

Mobilitat a peu 
P-1 Ampliar la xarxa de carrers amb prioritat invertida al centre urbà de Castellar del Vallès 
P-2 Creació de zones 30 
P-3 Ampliar la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà de Castellar del Vallès 
P-4 Eixamplament i/o construcció de voreres 
P-5 Supressió de barreres arquitectòniques 
P-6 Adequació dels passos de vianants 
P-7 Instal·lació de nous passos de vianants 
P-8 Condicionament del camí verd existent a la Ronda de Llevant 
P-9 Ampliar la xarxa de centres implicats en la xarxa de camins escolars 
P-10 Millora urbanística dels carrers Menta i Sajolida (Airesol C) 
P-11 Creació d’un nou camí entre el centre urbà i Sant Feliu del Racó 
P-12 Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l’IES Castellar 
Mobilitat en bicicleta 
B-1 Creació d’una xarxa bàsica d’itineraris ciclables urbans 
B-2 Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes 
B-3 Aparcament segur a la futura estació de tren 

Mobilitat en transport públic 
T-1 Actuacions a les línies d’autobús urbà 
T-2 Millora urbanística de l’entorn de les parades del transport públic 
T-3 Millorar la parada d’autobús ubicada a Airesol A-B i C 
T-4 Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 
T-5 Creació de noves parades d’autobús d’intercanvi modal a les futures estacions de tren 
Mobilitat en vehicle privat motoritzat 
V-1 Pla de sentits únics 
V-2 Millora de l’eficiència circulatòria de l’eix format per la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant 
V-3 Creació d’un nou vial a ponent 
Aparcament 
E-1 Delimitació dels aparcaments en superfície 
E-2 Creació d’un aparcament “Park and Ride” proper a la futura estació de tren 
E-3 Creació d’un sistema de gestió de l’estacionament en via pública al voltant de la futura estació de tren 
E-4 Creació de noves places d’estacionament de càrrega – descàrrega 
E-5 Creació d’aparcaments perimetrals 
E-6 Creació d’un aparcament al carrer Sant Llorenç 
Seguretat viària 
S-1 Executar les actuacions previstes en el Pla local de seguretat viària 
S-2 Delimitació en costat altern de l’aparcament 
S-3 Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a 
S-4 Incrementar la vigilància i control de les infraccions viàries 
Actuacions ambientals 
A-1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica 
A-2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals 
A-3 Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a l’aparcament soterrat de la plaça Major i futur 
aparcament Park and Ride 
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Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 
F-1 Foment de la mobilitat a peu 
F-2 Foment de la mobilitat en transport públic 
F-3 Foment de la intermodalitat cotxe-transport públic 
Actuacions d’altres administracions 
R-1 Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el més ràpid possible les obres de la Ronda del 
Vallès (Quart Cinturó) 
R-2 Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses el pdM de la RMB es duguin a terme 
R-3 Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó (BV-1249) 
R-4 Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de FFGC fins a Castellar del Vallès 

Cada actuació triada segueix uns dels objectius establerts en el Pacte de la mobilitat de Castellar 
del Vallès seguint les seves prioritats vers el municipi. Aquests objectius són: 

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. 

2) Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

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. 

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. 

5) Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de 
la mobilitat sostenible i segura. 

6) Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

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

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. 

9) Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

10) Garantir una distribució de mercaderies àgil, ordenada, amb mínim impacte sobre la 
mobilitat i garantint el ple desenvolupament de les activitats econòmiques. 

Tanmateix, el desenvolupament de les actuacions seleccionades es poden agrupar en àmbits 
d’actuació: 
 

· Mobilitat a peu. 
· Mobilitat en bicicleta. 
· Mobilitat en transport públic. 
· Mobilitat en vehicle privat. 
· Aparcament. 
· Seguretat viària. 
· Actuacions ambientals 
· Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles. 
· Actuacions d’altres administracions. 

 
Les actuacions que proposa el PMU per cada àmbit ja inclou les mesures corresponents per a les 
zones industrials i centres de treball.  
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En la taula següent es mostren aquestes relacions simbolitzades en color blau. 

oment de la mobilitat a pe 

Línia Actuacions Mobilitat a 
peu

Mobilitat en 
bicicleta

Mobilitat en 
transport 

públic

Mobilitat en 
vehicle privat Aparcament Seguretat 

viària 
Actuacions 
ambientals

Participació 
ciutadana

Ampliació de la xarxa de carrers amb prioritat invertida 1 1 1 1

Creació de zones 30 1 1 1 1

Ampliació de la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà 1 1 1 1

Eixamplament de voreres 1 1 1

Supressió de barreres arquitectóniqures 1 1

Adequació dels passos de vianants 1 1

Instal·lació de nous passos de vianants 1 1

Condicionament del camí verd existent a la Ronda Llevant 1 1 1

Ampliar els centres implicats en la xarxa de camins escolars. 1 1 1

Millora urbanística dels carrers Menta i Sajolida (Airesol C) 1 1 1

Condicionament del camí entre el centre urbà i Sant Feliu del Racó. 1 1 1

Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l'IES Castellar 1 1 1

Creació d'una xarxa bàsica d'itineraris ciclables urbans 1 1

Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes 1 1

Aparcament segur a la futura estació de tren 1 1

Actuacions a les línies d'autobús urbà 1

Millora urbanística de l'entorn de les parades del transport públic 1 1

Millora de les parades d'autobús ubicades a Airesol A-B i C 1 1

Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 1 1 1

Noves parades d'autobús a les futures estacions de tren 1

Pla de sentits únics 1 1

Millora de l'eficiència circulatòria de l'eix format per la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant 1 1

Creacicó d'un nou vial a ponent 1 1

Delimitació  de l'aparcament en superficie 1 1

Creació d'un aparcament Park & Ride proper a la futura estació de tren 1 1

Creació d'un sistema de gestió de l'estacionament en via pública al voltant de la futura estació de 
tren 1 1

Creació de noves places d'estacionament de càrrega - descàrrega 1 1

Creació d'aparcaments perimetrals 1 1

Creació d'un aparcament al carrer Sant Llorenç 1 1

Executar les actuacions previstes en el pla local de seguretat viària 1 1 1

Delimitació de l'aparcament en costat altern 1 1 1

Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a 1 1 1

incrementar la vigilància i control de les infraccions viàries 1 1

Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosférica 1 1 1

Promoure l'ús de vehicles més ecológics en la flota de vehicles municipals 1 1 1

Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a l'aparcament soterrat de la plaça Major i al 
futur Park and Ride 1 1 1

Foment de la mobilitat a peu 1 1 1

Foment de la mobilitat en transport públic 1 1 1

Foment de la intermodalitat cotxe-transport públic 1 1 1 1

Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el més ràpid possible les obres de la 
Ronda Vallès (Quart Cinturó) 1

Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses en el PDM de la RMB es duguin a 
terme. 1

Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó 1 1 1 1

Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de FGC fins a Castellar del Vallès 1

17 11 12 17 9 32 5 3

Mobilitat en vehicle 
privat

Aparcaments

Actuacions ambientals

Actuacions d'altres 
administracions

Mobilitat a peu

Mobilitat en bicicleta

Mobilitat en transport 
públic

Seguretat viària

Promoció, educació i 
sensibilització per l’ús de 

modes sostenibles

Àmbit d'actuació

 
Taula 10.1 Relacions entre línies, actuacions i àmbit d’actuació. (Font: Elaboració pròpia). 

Cada actuació consta d’una fitxa detallada on s’anomenen els objectius establerts, el títol de 
l’actuació, una descripció, es relaciona amb els àmbits d’actuació, es diu la seva zona d’actuació, 
la fase d’execució, es fa una estimació del cost i si n’hi ha es diu possibles fonts de finançament i 
s’estableix un indicador d’avaluació de la proposta. 

De cada actuació s’ha estudiat la seva viabilitat tenint en compte l’estat del municipi i avaluant les 
millores que hi puguin existir. Així, cada actuació s’integra dins d’un programa d’actuacions amb 
tres horitzons temporals: 
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· Curt termini (2-3 anys) 

· Mig termini (4-6 anys) 

· Llarg termini (més de 6 anys) 

 
Fig. 10.1 Grau de realització de les actuacions.  

(Font: Elaboració pròpia). segons termini. 

Tal i com es mostra a la figura anterior, el 34% de les actuacions estan programades per a que 
s’assoleixin a curt termini. A continuació es pot veure el programa d’execució per línia i actuació (el 
color ver indica realització): 

Línia Actuacions Curt termini Mig termini Llarg termini

Ampliació de la xarxa de carrers amb prioritat invertida 0,3 0,3 0,3

Creació de zones 30 0,5 0,5

Ampliació de la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà 0,5 0,5

Eixamplament de voreres 1,0

Supressió de barreres arquitectóniqures 1,0

Adequació dels passos de vianants 0,5 0,5

Instal·lació de nous passos de vianants 0,3 0,3 0,3

Condicionament del camí verd existent a la Ronda Llevant 1,0

Ampliar els centres implicats en la xarxa de camins escolars. 0,3 0,3 0,3

Millora urbanística del carrer Menta i Sajolida 1,0

Condicionament del camí verd entre el centre urbà i Sant Feliu del Racó. 1,0

Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l'IES Castellar 1,0

Creació d'una xarxa bàsica d'itineraris ciclables urbans 0,3 0,3 0,3

Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes 1,0

Aparcament segur a la futura estació de tren 1,0

Actuacions a les línies d'autobús urbà 0,5 0,5

Millora urbanística de l'entorn de les parades del transport públic 0,3 0,3 0,3

Millora de les parades d'autobús ubicades a Airesol A-B i C 1,0

Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 1,0

Noves parades d'autobús a les futures estacions de tren 1,0

Pla de sentits únics 0,5 0,5

Millora de l'eficiència circulatòria de l'eix format per la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant 0,5 0,5

Creacicó d'un nou vial a ponent 1,0

Delimitació  de l'aparcament en superficie 1,0

Creació d'un aparcament Park & Ride proper a la futura estació de tren 1,0

Creació d'un sistema de gestió de l'estacionament en via pública al voltant de la futura estació de tren 1,0

Creació de noves places d'estacionament de càrrega - descàrrega 1,0

Creació d'aparcaments perimetrals 0,3 0,3 0,3

Creació d'un aparcament al carrer Sant Llorenç 1,0

Executar les actuacions previstes en el pla local de seguretat viària 0,3 0,3 0,3

Delimitació de l'aparcament en costat altern 1,0

Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a 1,0

incrementar la vigilància i control de les infraccions viàries 0,3 0,3 0,3

Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosférica 0,3 0,3 0,3

Promoure l'ús de vehicles més ecológics en la flota de vehicles municipals 0,3 0,3 0,3

Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a l'aparcament soterrat de la plaça Major i al futur Park and 
Ride 0,5 0,5

Foment de la mobilitat a peu 1,0

Foment de la mobilitat en transport públic 1,0

Foment de la intermodalitat cotxe-transport públic 0,5 0,5

Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el més ràpid possible les obres de la Ronda Vallès 
(Quart Cinturó) 0,3 0,3 0,3

Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses en el PDM de la RMB es duguin a terme. 0,5 0,5

Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó 1,0

Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de FGC fins a Castellar del Vallès 0,3 0,3 0,3

15 15 14

Mobilitat en vehicle privat

Aparcaments

Actuacions ambientals

Actuacions d'altres 
administracions

Mobilitat a peu

Mobilitat en bicicleta

Mobilitat en transport públic

Seguretat viària

Promoció, educació i 
sensibilització per l’ús de 

modes sostenibles

Termini

 

Taula 10.2 Relacions entre línies, actuacions i horitzó temporal d’execució. (Font: Elaboració pròpia). 
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D’aquesta manera, per compliment de cada línia i acció s’obté el gràfic següent. En ell es mostren 
les línies i accions iniciades i finalitzades segons el termini. Així, la major part s’inicien a curt 
termini i s’assoleixen, amb la realització de totes les seves accions, a mig termini. Això és degut a 
que estan formades per més d’una actuació programades a temps diferents (veure quadre 
anterior). 

 

Fig. 10.2 Grau d’iniciació i finalització de les línies d’actuació. (Font: Elaboració pròpia). 

De la mateixa manera, per cada actuació s’ha estimat el seu cost econòmic. Fent una  valoració 
de cada actuació en funció del termini d’execució s’obté la figura següent: 

 

 

Fig. 10.3 Pes específic del cost econòmic de les actuacions segons horitzó temporal 
de realització. (Font: Elaboració pròpia). 

La figura anterior i les següents permeten veure que el darrer termini d’execució concentren les 
actuacions de major cost econòmic. 
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Línia Actuacions Curt 
termini Mig termini Llarg 

termini Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

Ampliació de la xarxa de carrers amb prioritat invertida 1.099.757 900.037 3.432.089 366.586 366.586 366.586 300.012 300.012 300.012

Creació de zones 30 71.200 40.000 35.000 36.200 40.000

Ampliació de la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà 639.610 655.297 213.203 213.203 213.203 218.432 218.432 218.432

Eixamplament de voreres 210.789 105.394 105.394

Supressió de barreres arquitectóniqures 4.490 4.490

Adequació dels passos de vianants 102.600 102.600 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200

Instal·lació de nous passos de vianants 158.400 49.930 69.300 52.800 52.800 52.800 16.643 16.643 16.643

Condicionament del camí verd existent a la Ronda Llevant 64.969 64.969

Ampliar els centres implicats en la xarxa de camins escolars. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Millora urbanística dels carrers Menta i Sajolida (Airesol C) 460.879

Condicionament del camí entre el centre urbà i Sant Feliu del Racó. 168.311

Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l'IES Castellar 2.680.020

Creació d'una xarxa bàsica d'itineraris ciclables urbans 541.089 90.915 1.813 180.363 180.363 180.363 89.625 1.290

Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes 7.590 7.590

Aparcament segur a la futura estació de tren 30.000

Actuacions a les línies d'autobús urbà 494.749 1.009.496 164.916 164.916 164.916

Millora urbanística de l'entorn de les parades del transport públic 6.915 3.240 6.480 2.918 2.918 1.080 1.080 1.080 1.080

Millora de les parades d'autobús ubicades a Airesol A-B i C 109.818 54.909 54.909

Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 0 0

Noves parades d'autobús a les futures estacions de tren 10.000

Pla de sentits únics 48.195 96.389 48.195 48.195 48.195

Millora de l'eficiència circulatòria de l'eix format per la ronda de Tolosa i la ronda de Llevant 190.188 234.110 153.188 37.000

Creacicó d'un nou vial a ponent 0

Delimitació  de l'aparcament en superficie 5.341 5.341

Creació d'un aparcament Park & Ride proper a la futura estació de tren 114.300
Creació d'un sistema de gestió de l'estacionament en via pública al voltant de la futura estació de 
tren 236.500

Creació de noves places d'estacionament de càrrega - descàrrega 1.961 1.961

Creació d'aparcaments perimetrals 85.503 10.000 105.066 85.503 10.000

Creació d'un aparcament al carrer Sant Llorenç 310.650 310.650

Executar les actuacions previstes en el pla local de seguretat viària 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delimitació de l'aparcament en costat altern 0 0 0

Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a 234.410 1.576.225 234.410

incrementar la vigilància i control de les infraccions viàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosférica 0 0 0 0 0

Promoure l'ús de vehicles més ecológics en la flota de vehicles municipals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a l'aparcament soterrat de la plaça Major i al 
futur Park and Ride 5.000 5.000 5.000

Foment de la mobilitat a peu 15.000 7.500 7.500

Foment de la mobilitat en transport públic 15.000 5.000 5.000 5.000

Foment de la intermodalitat cotxe-transport públic 5.000 10.000 5.000

Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el més ràpid possible les obres de la 
Ronda Vallès (Quart Cinturó) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses en el PDM de la RMB es duguin a 
terme. 0 0 0 0 0 0

Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó 0 0 0 0

Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de FGC fins a Castellar del Vallès 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.413.036 2.963.594 10.149.590 16.526.220 1.257.049 1.075.658 1.080.329 1.005.482 902.178 1.055.934

suma

5.000

236.500

10.000

0

0

168.311

114.300

105.066

0

1.576.225

0

0

0

30.000

1.009.496

6.480

10.000

234.110

0

Més de 6 anys

3.432.089

69.300

0

460.879

2.680.020

1.813

10.149.590

Termini

45.000

10.000

Curt termini

Mobilitat en bicicleta

Mobilitat en transport 
públic

Seguretat viària

Promoció, educació i 
sensibilització per l’ús de 

modes sostenibles

671.407

1.640.698

1.810.635

568.881

869.321

Mig termini Llarg termini

Pressupost

0

Mobilitat en vehicle 
privat

Aparcaments

Actuacions ambientals

Actuacions d'altres 
administracions

10.910.278Mobilitat a peu

 

Taula 10.3 Cost econòmic de les actuacions segons la línia del pacte i l’horitzó temporal d’execució. (Font: Elaboració 
pròpia). 

 

  

Fig. 10.4  Representació gràfica del cost estimat d’inversió per any i termini. (Font: Elaboració pròpia). 

CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINI 
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Al gràfic anterior destaca el període central, que correspon al d’actuacions menys costoses, i els 
dos pic,  l’any 1 i  a partir de l’any 7.  

Les actuacions més prioritàries es porten a terme durant els 6 primers anys.  Si s’avalua per grans 
línies, els costos econòmics són: 

 

Fig. 10.5 Cost econòmic de les línies de pacte. (Font: Elaboració pròpia).
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11. FITXES D’ACTUACIÓ 

11.1. MOBILITAT A PEU 

 

P1 Ampliació de la xarxa de carrers amb prioritat invertida 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta, mobilitat en vehicle privat i seguretat viària 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

 
L’actuació consisteix en la conversió a plataforma única dels 
carrers proposats per tal de millorar la seguretat i 
l’accessibilitat, afavorint així als vianants i als ciclistes. El 
tractament global es basa en la moderació de la circulació, 
limitant la velocitat a 20km/h. L’estructura dels carrers 
presenta una urbanització a nivell, sense separació física 
entre l’espai destinat a la circulació de vehicles i el de 
vianants/ciclistes. 
 
Els carrers proposats en aquesta actuació són els següents: 
 
 
 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
C/ Mina 
C/ Puigvert 
C/ Albert  
C/ Racó 
C/ Caldes 

C/ Canyelles 
C/ Nou 
C/ Maria Escalfet 
C/ Fidel Guasch 
C/ Escorxador 

C/ Josep Anselm Clavé 
C/ Roger de Llúria 
C/ Mestre Ros 
C/ Torras  
Crta. Sentmenat 

C/ Passeig  
C/ Colom 
C/ Retir 
C/ Calvari 
C/ Pare Feliu  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Pavimentació a únic nivell 
4.782 m2 x 230 €/m2 = 1.009.757 €  

Pavimentació a únic nivell 
3.913 m2 x 230 €/m2 = 900.037 €  

Pavimentació a únic nivell 
14.922 m2 x 230 €/m2 = 3.432.089 €  
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès i Sant Feliu 
del Racó.  

Pavimentació a únic nivell 
23.616,88 m2 x 230  €/m2 = 5.431.883 €  
≈ 5.432.000 €  (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg 
Termini 

Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 
FEDER 

1.1 Repartiment modal  
1.4 Costos externs 
2.1 Prioritat per a vianants 
3.1 Xarxa ciclable 
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P2 Creació de zones 30 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta, mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

Les zones 30 tracta d’unes àrees en les quals les intensitats de trànsit han de ser inferiors als 
5.000 vehicles al dia, per la qual cosa no formen part de la xarxa viària principal (vies principals). 
Per això, les vies de les zones 30 han de tenir fonamentalment un trànsit de destinació, és a dir, 
que garanteixi l’accés als habitatges i a les activitats terciàries que s’hi desenvolupin, i no han de 
suportar el trànsit de pas. Un carril de circulació acostuma a ser suficient per a aquest volum de 
trànsit. 
 
Fase 1: 
 
Es proposa la conversió a zona 30 dels següents àmbits: 

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 

I a més, es proposa limitar la velocitat a 30 km/h en els següents carrers: St. Sebastià, Ermot, V. 
de la Cabeza, Garrofers, St. Llorenç i Bonavista. 

Els carrers Catalunya, Jaume I i Prat de la Riba queden exclosos, mantenint-se com a vials de 
mobilitat transversal. 

Fase 2: 
 
Es proposa la conversió a zona 30 dels següents àmbits: 

1. Entre la ronda de Ponent i els carrers Josep Carner - Josep Vicens Foix - Salvador Espriu 
(Can Carner) 

2. Entre la carretera B-124 i els carrers del Pont - Marià Fortuny - Trias de Bes  
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Les actuacions per a crear l’àmbit de zona 30 són: 
 

1. Instal·lació de la senyalització, a les entrades i sortides, i construcció de cruïlles elevades 
pertinents a l’entrada de la zona 30, als carrers: Doctor Ferran, Doctor Verdaguer, Joan 
Maragall, Montseny, Farinera, Balmes, Ripollet, Aneto, Alí Bei, Josep Tarradellas, Àngel 
Guimerà, Josep Irla, Alguer 

2. Delimitació d’aparcament en cordó (2 metres d’ample) 
 
Als carrers que són carrers proposats com a carrers 30, només s’executa la senyalística 
pertinent a les portes d’entrada i sortida. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 8 unitats = 1.200 € 
Portes d’entrada 
5.000 €/unitat x 14 unitats = 70.000 € 
TOTAL 
71.200 € 

Portes d’entrada 
5.000 €/unitat x 8 unitats = 40.000 € 
 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 8 unitats = 1.200 € 
Portes d’entrada 
5.000 €/unitat x 22 unitats = 110.000 € 
TOTAL 
111.200 € ≈ 111.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ministeri de Foment 

1.1 Repartiment modal 
3.1 Xarxa ciclable 
5.2 Zones 30 
8.1 Accidents amb víctimes 
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P3 Ampliar la xarxa de carrers per a vianants al centre urbà 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta, mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

Aquesta actuació s’aplica en carrers amb forta presència comercial i, per tant, de vianants, i no 
admeten l’accés de la circulació general. 
 
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. 
L’actuació consisteix en: 
 

· Convertir en plataforma única els carrers.  
 

· Instal·lar una pilona extraïble en cada un dels extrems dels 
carrers. 

 
 
 
 
 

Fase 1 

C/ Montcada 
C/ Sala Boadella 

Fase 2 

C/ Hospital 
C/ Mestre Ros 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Pavimentació a únic nivell 
230 €/m² x 2.770,48 m² = 637.210 € 
Pilones extraïbles 
600 €/u x 4 unitats = 2.400 € 
TOTAL 
639.610 €  

Pavimentació a únic nivell 
230 €/m² x 2.838,68 m² = 652.896 € 
Pilones extraïbles 
600 €/u x 4 unitats = 2.400 € 
TOTAL 
655.296 €  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre urbà Pavimentació a únic nivell 
230 €/m² x 5.609,16 m² = 1.290.170 € 
Pilones extraïbles 
600 €/u x 8 unitats = 4.800 € 
TOTAL 
1.294.907 € ≈ 1.295.000 € (IVA inclòs) 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 
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6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 
FEDER 

1.1 Repartiment modal 
2.1 Prioritat per a vianants 
3.1 Xarxa ciclable 
8.1 Accidents amb víctimes 
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P4 Eixamplament de voreres 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en: 

· Ampliació de totes aquelles voreres o trams de voreres del centre urbà de Castellar del 
Vallès 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. 

El desenvolupament d’aquesta acció comportarà la eliminació de tots aquells elements situats de 
manera que dificulten la mobilitat dels vianants. L’acció també comporta una reducció de l’espai 
actualment dedicat a vehicles (calçada), per tant caldrà fer-se una vegada s’hagi aplicat el pla de 
sentits únics. 

Els carrers proposats per l’eixamplament de voreres són: Sant Llorenç, Can Cadafalc, Sot de 
Goleres, Era Petaques, Puig de la Creu, Sant Pere Ullastre, Fruiters, Bonavista. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Eixamplaments de voreres 
120 €/m² x 1.756,57 m² = 210.789 € 

   

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès Eixamplaments de voreres 
120 €/m² x 1.756,57 m² = 210.789 € ≈ 211.000 
€ (IVA inclòs) 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

2.1 Prioritat per a vianants  
2.2 Dèficit per a vianants  
2.3 Dèficit per a vianants (II)  
8.1 Accidents amb víctimes 
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P5 Supressió de barreres arquitectòniques 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

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 i quan 
la supressió de barreres no estigui inclosa en una altra 
actuació. 

Els elements a eliminar o a recol·locar són:  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Element Carrers 
Arbres Onze de Setembre, Barcelona, Jaume I, Centre i Francesc Layret 
Boles de formigó Canigó i Mestre Pla 
Fanals Catalunya, Fàbregues, Barcelona i General Boadella 
Jardineres Major 
Pals elèctrics Barcelona 
Pilones Centre, Bassetes i Molí 
Senyals General Boadella, Portugal i Tolrà  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Arbres: 60 €/u x 28 unitats = 1.680 € 
Boles de formigó:13,67 €/u x 3 unitats = 41 € 
Fanals:200 €/u x 8 unitats = 1.600 € 
Jardineres:10 €/u x 10 unitats = 100 € 
Pal elèctrics:200 €/u x 2 unitats = 400 € 
Pilones: 13,67€/u x 27 unitats = 369 € 
Senyals: 50€/u x 6 unitats = 300 € 
TOTAL 
4.490 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès Arbres: 60 €/u x 28 unitats = 1.680 € 
Boles de formigó:13,67 €/u x 3 unitats = 41 € 
Fanals:200 €/u x 8 unitats = 1.600 € 
Jardineres:10 €/u x 10 unitats = 100 € 
Pal elèctrics:200 €/u x 2 unitats = 400 € 
Pilones: 13,67€/u x 27 unitats = 369 € 
Senyals: 50€/u x 6 unitats = 300 € 
TOTAL 
4.490 € ≈ 4.500 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

2.2 Dèficit per a vianants  
2.3 Dèficit per a vianants (II)  
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P6 Adequació dels passos de vianants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Es considera un gual accessible quan l’amplada lliure mínima sigui de 1,20 m, la vorada del gual 
estigui a nivell amb 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%.   

La actuació consisteix en la adequació de 342 guals situats en vials i interseccions on actualment 
no n’hi ha.  L’acció inclou: 

Fase 1 

· Adequació de 103 passos de vianants al nucli urbà de 
Castellar del Vallès. 

Fase 2 

· Adequació de 102 passos de vianants distribuïts al nucli urbà, polígons industrials, Sant 
Feliu del Racó, Urb. Airesol A-B i Urb. Can Font – n’Avellaneda  

·  
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Adequació dels guals 
600 €/gual x 171 costats = 102.600 € 

 Adequació dels guals 
600 €/gual x 171 costats = 102.600 € 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Adequació dels guals 
600 €/gual x 342 costats = 205.200 € ≈ 
205.000 € (IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 
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6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

2.4 Passos de vianants adaptats 
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P7 Instal·lació de nous passos de vianants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

En aquesta actuació es proposa crear nous passos de vianants a les interseccions on 
actualment no n’hi ha i fer accessibles tots els passos de vianants, és a dir, que compleixin el 
Codi d’Accessibilitat. Per a la ubicació dels nous passos de vianants es tindrà en compte el 
recorregut natural dels vianants. En aquesta actuació es pretén: 

Fase 1  
 

· Creació de 132 passos de vianants al nucli urbà i polígons 
industrials 

Les actuacions inclou: 
 

· Construcció de passos de vianants adaptats a ambdós costats. 
· Pintat de les franges del pas de vianants.  
· Instal·lació de la senyalització pertinent a les immediacions del pas de vianants.  

Fase 2 
 

· Creació de 121 passos de vianants a les urbanitzacions. 
· Creació de 2 passos de vianants elevats als polígons. 

Les actuacions inclou: 
 

· Pintat de les franges del pas de vianants.  
· Instal·lació de la senyalització pertinent a les immediacions del pas de vianants.  

Fase 3 

En una tercera fase es procedeix a el pintat i la senyalització de 210 passos de vianants a les 
urbanitzacions. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nous passos de vianants 
1.200 €/u x 132 unitats = 158.400 € 
 

Pas de vianants elevat 
5.000 €/unitat x 2 unitats = 10.000 € 
Pintat dels passos de vianants 
15 €/ml x 1.452 ml = 21.780 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 121 unitats = 18.150 € 
TOTAL 49. 930€ 

Pintat dels passos de vianants 
15 €/ml x 2.520 ml = 37.800 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 210 unitats = 31.500 € 
TOTAL 69.300 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Nous passos de vianants 
1.200 €/u x 132 unitats = 158.400 € 
Pas de vianants elevat 
 5.000 €/unitat x 2 unitats = 10.000 € 
Pintat dels passos de vianants 
15€/ml x 3.972 ml = 59.580 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 331 unitats = 49.650 € 
TOTAL 
277.630 € ≈ 278.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini  Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

2.4 Passos de vianants adaptats 
8.1 Accidents amb víctimes 
8.2 Accidents amb víctimes mortals 
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P8 Condicionament del camí verd existent a la Ronda Llevant 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

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 senyalització 
pertinent. 

El pressupost de l’actuació inclou: 

· L’arranjament i adequació del vial de la ronda de Llevant 
· Senyalització del vial 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 Arranjament del camí verd (senyalització 
inclosa) 
80 €/ml x 812,12 ml = 64.969 € 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès Arranjament del camí verd (senyalització 
inclosa) 
80 €/ml x 812,12 ml = 64.969 € ≈ 65.000 € 
(IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

2.1 Prioritat per vianants 
3.1 Xarxa ciclable 
3.2 Xarxa per a bicicletes 
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P9 Ampliar els centres implicats en la xarxa de camins escolars 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants.  
5. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la 
mobilitat sostenible i segura. 

3. Descripció de l’actuació 

Implicar les escoles i les associacions de pares i mares en la promoció dels modes més 
sostenibles per accedir als centres d’estudis. 

Les escoles proposades són: CEIP Bonavista, Joan Blanquer, Sant Esteve, Mestre Pla, 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. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès 

Sense valoració  5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
 

1.1 Repartiment modal  
8.1 Accidents amb víctimes 
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P10 Millora urbanística dels carrers Menta i Sajolida (Airesol C)  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 
 
3. Descripció de l’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.  

El pressupost de l’actuació inclou: 

· L’arranjament i adequació del vial  
· Senyalització de l’itinerari. 

 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

  Arranjament i adequació del vial 
(senyalització inclosa) 
175 €/m2 x 2.633,59 m2 = 460.879 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Urbanitzacions Arranjament i adequació del vial (senyalització 
inclosa) 
175 €/m2 x 2.633,59 m2 = 460.879 € ≈ 461.000 
€ (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 
Pla de Concertació 

1.1 Repartiment modal 
3.1 Xarxa ciclable 
8.1 Accidents amb víctimes 
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P11.1 Condicionament del camí entre el centre urbà i Sant Feliu del 
Racó (per Fontcalents) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la creació d’un camí (apta per als veïns i per a la mobilitat no motoritzada) per a 
millorar la connexió entre el nucli urbà de Sant Feliu del Racó i el centre urbà de Castellar. 

El primer tram per es situa en l’actual camí de Can Juliana fins a enllaçar al camí d’accés de la 
zona de Fontscalents. Un cop arribat a aquest punt, el camí travessa Fontcalents i finalitzaria a la 
carretera C-1415a, a l’alçada de la zona verda de la Miranda. 

El pressupost de l’actuació inclou: 

· L’arranjament i adequació del vial  
· Senyalització de l’itinerari. 

 
 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

  Arranjament del camí (senyalització 
inclosa) 
55 €/ml x 1.983,55 ml = 109.095 € 
(el preu unitari ja inclou totes les 
actuacions descrites 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Arranjament del camí (senyalització inclosa) 
55 €/ml x 1.983,55 ml = 109.095 € ≈ 109.000 € 
(IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Pla de Concertació 

1.1 Repartiment modal 
3.1 Xarxa ciclable 
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P11.2 Condicionament del camí entre el centre urbà i Sant Feliu del 
Racó (per la B-124) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
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. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la creació d’un camí (apta 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 primer tram per es situa en l’actual camí de Can Juliana fins a enllaçar al camí d’accés de la 
zona de Fontscalents. Un cop arribat a aquest punt, continua 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 
de l’Airesol, el qual connecta amb el nucli urbà mitjançant els Horts del Brunet i Canyelles. 

El pressupost de l’actuació inclou: 
· L’arranjament i adequació del vial  
· Senyalització de l’itinerari. 

 
 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

  Arranjament del camí (senyalització 
inclosa) 
55 €/ml x 1.958,69 ml = 107.728 € 
(el preu unitari ja inclou totes les 
actuacions descrites 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Arranjament del camí (senyalització inclosa) 
55 €/ml x 1.958,69 ml = 107.728 € ≈ 108.000 € 
(IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Pla de Concertació 

1.1 Repartiment modal  
3.1 Xarxa ciclable 
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P12 Tractament de la carretera B-124 entre la ronda de Tolosa i l’IES 
Castellar 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació pretén 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. 
 
El pressupost de l’actuació inclou: 
 

· Arranjament de les voreres 
· Eliminació de barreres arquitectòniques 
· Delimitació de l’aparcament 

 

 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

  Tractament de la via 
175 €/ m2 x 15.314,40 m2= 2.680.020 € 
(el preu unitari ja inclou totes les 
actuacions descrites) 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Tractament de la via 
175 €/m2 x 15.314,40 m2= 2.680.020 € ≈ 
2.680.000 € (IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 6. Fase 

Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Pla de Concertació 

1.1 Repartiment modal  
2.1 Prioritat per a vianants 
2.2 Dèficit per a vianants 
2.3 Dèficit per a vianants (II) 
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11.2. MOBILITAT EN BICICLETA 

 

B1 Creació d’una xarxa bàsica d’itineraris ciclables urbans 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i seguretat viària 

2. Objectius 

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. 
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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

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.  L’actuació comporta: 

Fase 1 

· Creació d’un carril bici des de la carretera B-124, per la  
ronda de Tolosa fins a la ronda Llevant (Prat de la Riba). 

· Creació d’un carril bici segregat al carrer Illes Balears - 
Montcada. 

· Creació d’un carril bici segregat al carrer Alí Bei - Països 
Baixos. 

· Creació d’un itinerari per a bicicletes a la Plaça 
Catalunya. 

· Creació de 9 passos de ciclistes per les connexions entre 
l’àmbit de zona 30, l’eix ciclable de la ronda Llevant, la 
Plaça Catalunya i el carril bici de Illes Balears. 

· Creació d’una rampa a la Plaça Catalunya per connectar amb el carrer Illes Balears. 

Fase 2 

· Creació d’un tram de carril bici al carrer Osona (enllaç de la B-124 amb la zona verda del 
carrer Berguedà). 
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· Instal·lació de 6 senyals orientatives, distribuïdes pel municipi, per indicar a on es 
localitzen els itineraris de BTT presents al municipi. 

Fase 3 

· Delimitació d’un carril bicicleta bidireccional situat fora de la delimitació d’ús del vehicle 
motoritzat en el moment de la conversió del carrer Anselm Clavé a carrer de prioritat 
invertida.  

 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Construcció d’un carril bici  
150 €/m2 x 2.628,60 m2 = 394.290 € 
Construcció d’un carril bici segregat 
150 €/m2 x 865,32 m2 = 129.798 € 
Creació d’una rampa 
17.000 €/unitat x 1 unitat = 17.000 € 
TOTAL 
541.089 €  

Construcció d’un carril bici  
150 €/m2 x 597,50 m2 = 89.625 € 
Senyalització dels itineraris BTT 
215 €/unitat x 6 unitats = 1.290 € 
TOTAL 
90.915 € 

Delimitació del carril bici d’Anselm Clavé 
Senyalització horitzontal: 22 €/unitat x 14 
unitats = 308 € 
Senyalització vertical: 215 €/unitat  x  7 
unitats = 1.505 € 
TOTAL 
1.813 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Construcció d’un carril bici  
150 €/m2 x 3.226,10 m2 = 483.915 € 
Construcció d’un carril bici segregat 
150 €/m2 x 865,32 m2 = 129.798 € 
Creació d’una rampa 
17.000 €/unitat x 1 unitat = 17.000 € 
Delimitació del carril bici d’Anselm Clavé 
Senyalització horitzontal: 22 €/unitat x 14 
unitats = 308 € 
Senyalització vertical: 215 €/unitat x 7 unitats = 
1.505 € 
Senyalització dels itineraris BTT 
215 €/unitat x 6 unitats = 1.290 € 
TOTAL 
633.817 € ≈ 634.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Generalitat de Catalunya 
FEDER 

1.1 Repartiment modal 
1.4 Costos externs  
3.1 Xarxa ciclable 
3.2 Xarxa per a bicicletes 
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B2 Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en instal·lar 11 punts d’aparcaments per a bicicletes de 6 places cada un 
ubicats a les immediacions de: 
 

· Torre Balada 
· Escola d’Adults 
· El Mirador 
· Plaça Catalunya (al costat 

dels jocs) 
· Futur camp de futbol 
· Ronda Tolosa 
· Carrer Turó (Racó) 
· Plaça de l’Església (Racó) 
· Casino del Racó 
· Pista municipal d’Skate 
· Centre d’Atenció Primària 

 

 
 
 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Instal·lació de barra “U” invertida 
d’aparcament per a bicicletes 
115€/unitat  “U” x 11 punts d’aparcament x 
6 unitats de barra “U” = 7.590 € 

  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Instal·lació de barra “U” invertida 
d’aparcament per a bicicletes 
115€/unitat  “U” x 11 punts d’aparcament x 6 
unitats de barra “U” = 7.590 € ≈ 7.600 € (IVA 
inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Generalitat de Catalunya 

3.3 Aparcaments per a bicicletes 
3.4 Aparcament per habitant 
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B3 Aparcament segur a la futura estació de tren 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

Com a part dels desplaçaments en bicicleta, els aparcaments necessiten una oferta i unes 
solucions adequades a la demanda existent. Actualment, els robatoris, la baixa seguretat dels 
aparcaments existents o la inexistència d’aparcament dissuadeixen de la utilització de la bicicleta 
als usuaris potencials. La instal·lació d’aparcaments segurs permetria que molts usuaris 
utilitzessin la bicicleta amb la confiança de trobar un lloc segur on deixar-la. Un altre benefici és 
que els usuaris podrien utilitzar millors bicicletes per a realitzar els seus desplaçaments, sense 
témer el robatori. 

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.  

L’actuació pretén instal·lar aparcaments segurs a: 

· A la zona de l’espai Tolrà, on anirà ubicada la futura estació de tren que donarà cobertura 
al nucli del municipi. 

· Al polígon industrial Pla de la Bruguera, juntament amb l’aparcament de “ParkandRide” i 
la futura estació de tren que donarà cobertura als polígons industrials. 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
  Instal·lació d’aparcaments segurs 

15.000 €/punt d’aparcaments segurs x 2 
punts d’aparcaments segurs = 30.000 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Instal·lació d’aparcaments segurs 
15.000 €/punt d’aparcaments segurs x 2 punts 
d’aparcaments segurs = 30.000 € (IVA inclòs) 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P2 

6. Fase 7. Prioritat 6. Fase 

Llarg termini Baixa Llarg termini 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Generalitat de Catalunya 
EMT 

3.3 Aparcaments per a bicicletes 
3.4 Aparcament per habitant 
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11.3. MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 

 

T1 Actuacions a les línies d’autobús urbà 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

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. 
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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa el manteniment de la línia C6 fins la posada en funcionament de la futura línia 
interurbana entre Castellar i Terrassa. I pel que fa a la línia C4,  l’actuació pretén: 
 
Fase 2 
 

· Implantar un segon autobús urbà que faci el mateix recorregut 
que la C4. Aquest nou autobús farà el mateix recorregut però en 
sentit contrari a les urbanitzacions i un recorregut complementari 
al nucli urbà. 
 

Fase 3 
 

· Realitzar un estudi per avaluar la viabilitat d’implantar un transport a la demanda de bus 
urbà, amb l’entrada en funcionament del tren. 
 

El pressupost d’aquesta actuació inclou la realització de l’estudi viabilitat i el finançament de la 
línia C4 des de l’any 4, a partir de vigència del PMU, fins a l’any 12.  

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 Finançament de la línia C4 

1,90 €/km x 86.798 km x 3 anys= 494.749€ 
 

Finançament de la línia C4 
1,90 €/km x 86.798 km x 6 anys= 989.497€ 
Estudi de viabilitat  
20.000 €/unitat x 1 unitat = 20.000 €/ 
TOTAL 
1.009.497 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Finançament de la línia C4 
1,90 €/km x 86.798 km x 9 anys= 1.484.246 € 
Estudi de viabilitat  
20.000 €/unitat x 1 unitat = 20.000 €/ 
TOTAL 
1.504.246 € ≈ 1.504.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
1.3 Distancia mitjana i temps de desplaçament 
1.4 Costos externs 
4.3 Velocitat comercial transport públic urbà 
4.4 Productivitat del transport públic urbà 
4.5 Cobertura del transport públic interurbà 
4.6 Cobertura del transport públic urbà 
4.7 Serveis de les línies urbanes 
4.8 Costos interns i externs del viatge en 
transport públic 
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T2 Millora urbanística de l’entorn de les parades del transport 
públic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en: 

· Millora de les voreres (l’entorn de les parades) 
d’accés a l’autobús en 2 parades de la línia 
C1(Fase 1): 

- Els Pedrissos 

- Ronda Tolossa 

 

· Millora de 12 parades situades a la línia C1 a 
nivell informatiu i de seguretat. Anualment 
s’actualitzarà la informació de les parades 
següents: 
 

- Plaça Cal Calissó 

- Plaça Major 

- Crta. Sentmenat  

- Els Fruiters 

- Jaume I 

- Tarragona 

 

- Ronda Tolossa 

- Pla de la Bruguera (sentit nord i sentit sud) 

- Crta. de Sabadell i Can Bages 

- Els Predissos 

- Passeig 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Arranjament de voreres 
175 €/m² x 21 m² = 3.675 €  
Actualització de la informació 
90 €/parada·any x 12 parades x 3 anys  =  
3.240 € 
TOTAL 
6.915 € 

Actualització de la informació 
90 €/parada·any x 12 parades x 3 anys  =  
3.240 € 
 

Actualització de la informació 
90 €/parada·any x 12 parades x 6 anys  =  
6.480 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Arranjament de voreres 
175 €/m² x 21 m² = 3.675 €  
Actualització de la informació 
90 €/parada·any x 12 parades x 12 anys  =  
12.960 € 
TOTAL 
16.635 € ≈ 16.500 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg 
Termini 

Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

2.2 Dèficit per a vianants 
2.3 Dèficit per a vianants (II) 
4.1 Adaptació PMR autobús 
4.2 Parades amb marquesina 
4.9 Parades amb plataforma d'accés 
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T3 Millora de les parades d’autobús ubicades a Airesol A-B i C 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

3. Descripció de l’actuació 

Les parades situades en aquestes urbanitzacions no tenen 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, per tant són un problema per a la seguretat 
viària. 
 
L’actuació pretén: 
 

· Creació d’una rotonda a Airesol C, es contempla la reserva d’un espai per a la parada 
dels autobusos, tant pels que hi circulen en sentit nord com en sentit sud. 

· Adaptació de les parades a Airesol A-B, amb un espai viari destinat per a la parada de 
l’autobús, un pas de vianants, senyalística pertinent d’avís de parada i elements 
reductors de velocitat que permetin fer un creuament del via més segur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 Construcció parades 

13.500 €/parada x 4 parades = 54.000 € 
Construcció mini rotonda 
140 €/m2 x 380,13 m2 = 53.218 € 
Nous passos de vianants 
1.200 €/u x 1 unitats = 1.200 € 
Bandes rugoses 
700 €/u x 2 unitats = 1.400 € 
TOTAL 
109.818 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Construcció parades 
13.500 €/parada x 4 parades = 54.000 € 
Construcció mini rotonda 
140 €/m2 x 380,13 m2 = 53.218 € 
Nous passos de vianants 
1.200 €/u x 1 unitats = 1.200 € 
Bandes rugoses 
700 €/u x 2 unitats = 1.400 € 
TOTAL 
109.818 € ≈ 110.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

4.2 Parades amb marquesina 
4.3 Velocitat comercial transport públic urbà 
4.6 Cobertura del transport públic urbà 
4.9 Parades amb plataforma d'accés  
8.1 Accidents amb víctimes 
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T4 Millora dels itineraris propers a la futura estació de tren 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic, mobilitat a peu i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

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. 

Els costos d’aquesta actuació s’han inclòs en diferents 
actuacions de l’àmbit de la mobilitat a peu. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  

Sense cost 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
2.1 Prioritat per a vianants 
2.2 Dèficit per a vianants 
2.3 Dèficit per a vianants (II) 
2.4 Passos de vianants adaptats 
8.1 Accidents amb víctimes 
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T5 Noves parades d’autobús a les futures estacions de tren 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

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. 
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. 
 
3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la construcció de dues noves parades d’autobús situades a les futures estacions de 
tren de Castellar del Vallès, garantint un intercanvi modal bus-tren i millorant les comunicacions 
amb transport públic.   

L’actuació pretén la construcció de 2 noves parades situades a: 

· L’espai Tolrà 

· Al Polígon industrial Pla de la Bruguera. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
  Construcció parades 

5.000 €/parada x 2 parades = 10.000 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi  Construcció parades 
5.000 €/parada x 2 parades = 10.000 € (IVA 
inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
4.2 Parades amb marquesina 
4.3 Velocitat comercial transport públic urbà 
4.4 Productivitat del transport públic urbà 
4.5 Cobertura de transport públic interurbà 
4.7 Serveis de les línies urbanes 
4.8 Parades amb plataforma d'accés 
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11.4. MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

 

V1 Pla de sentits únics 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

3. Descripció de l’actuació 

Reorganització dels sentits de circulació al centre urbà i a les urbanitzacions i adequació 
mitjançant la instal·lació de la senyalització adequada a cada vial. L’execució d’aquesta actuació 
es farà en dues fases: 
 
Fase 1 

Sector residencial Can Carner 
Sector residencial Els Fruiters  

Fase 2 

Urb. El Racó 
Urb. Can Font – Ca n’Avellaneda 
Urb. El Balco de Sant Llorenç 
Urb. Airesol D 
 

Una vegada s’hagi aplicat la totalitat del pla de sentits únics s’hauran col·locat 64 senyals 
verticals i la corresponent senyalització horitzontal. 

Després d’aplicar el pla de sentits únics és delimitarà en costat altern l’aparcament d’algun carrer 
de les urbanitzacions El Racó i Can Font- Ca n’Avellaneda (veure actuació S.2). 

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Senyalització horitzontal 
8 €/ml x 2.495,4 ml = 19.963 € 
Senyalització vertical 
150 €/unitat x 21 unitats = 3.150 € 
Construcció de xicanes (senyalització 
inclosa) 
5.000 €/unitat x 5 unitats = 25.000 € 
TOTAL 
48.195 € 

Senyalització horitzontal 
8 €/ml x 5.624 ml = 44.992 € 
Senyalització vertical 
150 €/unitat x 43 unitats = 6.450 € 
Construcció de xicanes (senyalització 
inclosa) 
5.000 €/unitat x 9 unitats = 45.000 € 
TOTAL 
96. 389 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Senyalització horitzontal 
8 €/ml x 8.122,95 ml = 64.984 € 
Senyalització vertical 
150 €/unitat x 64 unitats = 9.600 € 
Construcció de xicanes (senyalització inclosa) 
5.000 €/unitat x 14 unitats = 70.000 € 
TOTAL 
144.584 € ≈ 145.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
Pla de Concertació 

5.4 Saturació xarxa viària 
6.1 Cobertura aparcament en via pública 
8.1 Accidents amb víctimes 
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V2 Millora de l’eficiència circulatòria de l’eix format per la ronda de 
Tolosa i la ronda de Llevant 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en l’execució d’actuacions que millorin l’eficiència circulatòria de la Ronda 
de Tolosa i la Ronda de Llevant. L’execució d’aquesta actuació es farà en dues fases (curt i llarg 
termini): 
 
Fase 1 
 

· Construcció d’una rotonda a l’alçada del carrer Prat de la 
Riba. 

 
· Implantació d’un semàfor amb detector de vehicles en la 

connexió d’aquest eix amb la B-124. 
 

Fase 3 
 
 

· Construcció d’una rotonda de connexió d’aquest eix amb la B-124. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Construcció rotonda de 28 m de diàmetre 
(Prat de la Riba) 
250 €/m2 x 612,75 m2= 153.188 € 
Instal·lació d’un semàfor 
35.000 €/unitat x 1 unitats = 35.000 € 
Instal·lació d’un detector de vehicles 
2.000 €/unitat x 1 unitats = 2.000 € 
TOTAL 190.188 € 
 

 Construcció rotonda enjardinada de 35 m 
de diàmetre (B-124) 
230 €/m2 x 1.017,87 m2= 234.110 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Construcció rotonda de 28 m de diàmetre (Prat 
de la Riba) 
250 €/m2 x 612,75 m2= 153.188 € 
Construcció rotonda enjardinada de 35 m de 
diàmetre (B-124) 
230 €/m2 x 1.017,87 m2= 234.110 € 
Instal·lació d’un semàfor 
35.000 €/unitat x 1 unitats = 35.000 € 
Instal·lació d’un detector de vehicles 
2.000 €/unitat x 1 unitats = 2.000 € 
TOTAL 
424.298 € ≈ 424.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ministeri de Foment 
PUOSC 

1.1 Repartiment modal 
1.3 Distancia mitjana i temps de desplaçament 
1.4 Costos externs 
5.4 Saturació xarxa viària 
5.5 Costos interns i externs del viatge en 
transport privat 
8.3 Accidents amb víctimes per veh. km 
9.5 Contaminació acústica 
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V3 Creació d’un nou vial a ponent 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a 
cada mode de transport. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació preveu la construcció d’un nou vial a ponent, el qual comenci a la B-124, a l’alçada de 
l’accés d’Airesol C i finalitzi a la ronda Turuguet. Es proposa estudiar dues alternatives de traçat: 
 

1. Creuar els Horts del Brunet, passant per la carretera de Terrassa i per la zona verda de la 
Miranda i finalitzar a la ronda de Turuguet. 

2. Resseguir la carretera B-124 fins a la carretera de Terrassa on ja s’enllaça amb la zona 
verda de la Miranda i finalitzant a la ronda de Turuguet. 

 
Aquest vial es planificarà per què hi circulin vehicles en sentit nord-sud amb la finalitat de reduir 
la intensitat de vehicles en la carretera B-124. I els carrers perpendiculars a aquest vial no hi 
tindran accés mitjançant el vehicle privat, només s’hi podrà accedir a peu.  
 
La planificació d’aquest vial es realitzarà en el cas que la proposta S-3 no suposi una millora en 
el trànsit de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a. 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Sense cost 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ministeri de Foment 

1.3 Distancia mitjana i temps de desplaçament 
1.4 Costos externs  
5.3 Espai per a vehicles 
5.4 Saturació de la xarxa viària 
5.5 Costos interns i externs del viatge en 
transport privat 
8.1 Accidents amb víctimes 
9.5 Contaminació acústica 
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11.5. APARCAMENT 

 

E1 Delimitació de l’aparcament en superfície 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació consisteix en delimitar l’aparcament en cordó en els carrers: 
 
· Barcelona 
· Catalunya 
· Cerdanyola 
· Prat de la Riba 

 

· Aragó 
· Puigvert 
· Santiago Rusiñol 
· Mestre Pla  

 
També es tindrà en compte la delimitació de l’aparcament en les actuacions 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. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Pintat de la marca lineal 
2,2 €/ml x 2.499 ml = 5.341 € 

  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Pintat de la marca lineal 
2,2€/ml x 2.428 ml = 5.341 €  
 
Total 5.341 ≈ 5.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

5.3 Espai per a vehicles 
6.1 Cobertura aparcament en via pública 
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E2 Creació d’un aparcament “Park and Ride” proper a la futura 
estació de tren 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

L’establiment d’aquesta actuació permetrà que els residents a Castellar del Vallès 
(aquells residents a les urbanitzacions principalment), tinguin una zona 
d’aparcament per tal de deixar el vehicle privat i continuar el trajecte en transport 
públic). 
 
L’actuació pretén crear una bossa d’aparcament al polígon industrial del Pla de la Bruguera. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

 Creació de pàrquing (pavimentació) 
57 €/ m2 x 2.000 m2 = 114.000 € 
Senyalització vertical 
150 €/unitat x 2 unitats = 300 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Polígons industrials Pavimentació (marca lineal inclosa) 
57 €/m² x 2.000 m² = 114.000 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 2 unitats = 300 € 
TOTAL 
114.300 € ≈ 114.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
5.3 Espai per a vehicles 
6.1 Cobertura aparcament en via pública 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.eurotestmobility.net/images/photolib/2190_me.jpg&imgrefurl=http://www.eurotestmobility.com/newslettershow.php?item=80&usg=__ltQZPG95Env93f-NJERqcbcG0CE=&h=700&w=700&sz=163&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=wYWdh7Cv2cg0ZM:&tbnh=135&tbnw=134&ei=EgJ5TbqgH4qFhQfhmqX9Bg&prev=/images?q=park+and+ride&um=1&hl=es&biw=1259&bih=594&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=15&oei=6wF5Tf7kJMWG4QbH-LjkBQ&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:15&tx=62&ty=44


50  DOCUMENT II. PROGRAMA D’ACTUACIONS  

 

E3 Creació d’un sistema de gestió de l’estacionament en via 
pública al voltant de la futura estació de tren. 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació pretén descongestionar aquesta zona del voltant de la 
futura estació de tren (estació del nord),  reduint la presència del 
cotxe, afavorint els desplaçaments en transport públic, millorant 
la qualitat ambiental, el nivell de disciplina d'estacionament i,  
ordenant  l'espai públic, facilitant l'aparcament als veïns dins la 
seva zona de residència. 
 
S’ha pressupostat aquesta actuació per a 500 places 
d’aparcament. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

 Creació d’un sistema de gestió 
473 €/plaça x 500 places = 236.500 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre urbà Sistema de gestió de l’estacionament 
473 €/plaça x 500 places = 236.500 €   
≈ 236.500 € (IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarg termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
5.3 Espai per a vehicles 
6.1 Cobertura aparcament en via pública 
6.3 Aparcament regulat en via pública 
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E4 Creació de noves places d’estacionament de càrrega-
descàrrega 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
10. Garantir una distribució de mercaderies àgil, ordenada, amb mínim impacte sobre la mobilitat 
i garantint el ple desenvolupament de les activitats econòmiques. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa l’ampliació de places d’estacionament de càrrega – descàrrega en els següents 
carrers: Av. Sant Esteve i carrer Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Pintat de la marca lineal   
2,2 €/ m2 x 891 m2 = 1.961 € 

  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre urbà Places d’estacionament de càrrega i 
descàrrega 
2,2 €/m² x 891 m² = 1.961 € ≈ 2.000 € (IVA 
inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
7.1 Intensitat de vehicles pesats 
7.2 Espai viari distribució urb. Mercaderies 
7.3 Zones càrrega - descàrrega 
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E5 Creació d’aparcaments perimetrals 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació pretén incrementar l’oferta d’estacionament i alliberar el centre urbà de Castellar del 
Vallès de la càrrega de vehicles que diàriament rep. 
 
L’actuació comporta: 
 
Fase 1 
 

· Creació d’un aparcament perimetral a la zona del nucli antic.  
 
Fase 2 
 

· La senyalització dels aparcaments perimetrals existents. 
 
Fase 3 
 

· Creació d’un aparcaments perimetral a la zona de l’IES 
Castellar. 

 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Creació d’aparcament perimetral 
(pavimentació) 
57 €/ m2  x 1.497,42 m2 = 85.353 € 
Senyalització vertical 
150€/unitat x 1 unitat = 150 € 
 

Senyals verticals d’aparcaments 
perimetrals. 
1.000 €/unitat x 10 unitats = 10.000 € 

 

Creació d’aparcament perimetral  
(pavimentació) 
57 €/ m2  x 1.840,64m2 = 104.916,48 € 
Senyalització vertical 
150€/unitat x 1 unitat = 150 € 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre urbà Pavimentació (marca lineal inclosa) 
57 €/m² x 3.338,06 m² = 190.269 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 2 unitats = 300 € 
Senyalització dels aparcaments perimetrals 
Instal·lació de la senyalització 
1.000 €/u x 10 unitats = 10.000 € 
TOTAL 
200.569 € ≈ 201.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
5.3 Espai per a vehicles 
6.2 Cobertura aparcament fora de via pública 
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E6 Creació d’un aparcament al carrer Sant Llorenç 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

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. 
 
3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la creació d’un aparcament de 20 places situat en el carrer Sant Llorenç amb el 
carrer Canyelles, ubicat en un solar propietat de l’Ajuntament. 
 
L’actuació consisteix en la: 
 

· Demolició de l’edifici existent 
· Pavimentació i senyalització 
· Eliminació de l’aparcament en cordó situat al carrer Sant 

Llorenç (entre la plaça Mestre Gelonch i el carrer de 
Canyelles) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

Demolició d’edifici existent 
15€/m2 x 15.000 m³  =  225.000 € 
Creació d’aparcament  
57 €/m2 x 1.500m2  = 85.500 € 
Senyalització vertical 
150€/unitat x 1 unitat = 150 € 
 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli antic Demolició de l’edifici existent 
15 €/m3 x 15.000 m3 = 225.000 € 
Enquitranar (marca lineal inclosa) 
57 €/m² x 1.500 m² = 85.500 € 
Instal·lació de la senyalització 
150 €/u x 1 unitat = 150 € 
TOTAL 
310.650 € ≈ 311.000 € (IVA inclòs) 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  
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6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
5.3 Espai per a vehicles 
6.1 Cobertura aparcament en via pública 
6.2 Cobertura aparcament fora de via pública 
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11.6. SEGURETAT VIÀRIA 

 

S1 Executar les actuacions previstes en el pla local de seguretat 
viària. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en vehicle privat i seguretat viaria. 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació proposa que es portin a terme les actuacions previstes en el Pla Local de seguretat 
viària 2010 - 2014 referent a l’adequació de les interseccions o trams més conflictius o amb 
potencial per ser-ho. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Sense valoració 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Altres administracions 
8.1 Accidents amb víctimes 
8.2 Accidents amb víctimes mortals 
8.3 Accidents amb víctimes per veh. Km 
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S2 Delimitació de l’aparcament en costat altern  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat, aparcament i seguretat viària. 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 
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. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actuació 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 després d’aplicar el pla de sentits únics.  

Els carrers proposats són: 
 

· Carrer de la Serra de Sant Feliu 
· Carrer de les Pinasses 
· Carrer dels Cingles 
· Carrer de Can Salas 
· Carrer de Guinart. 
· Carrer de Can Torrelles 
· Carrer de Matadepera 
· Carrer de l’Avet 
 

Aquesta actuació ha estat pressupostada en l’actuació del Pla de sentits únics (V-1). 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Urbanitzacions 

Sense cost 5. Documentació gràfica de referència 

 
6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

6.1 Cobertura aparcament en via pública 
8.1 Accidents amb víctimes 
8.2 Accidents amb víctimes mortals 
8.3 Accidents amb víctimes per veh. km 
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S3 Tractament de la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la 
carretera C-1415a 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 

3.  
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació 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. 
 
L’actuació comporta a curt termini: 
 

· Construcció d’una rotonda 
· Senyalització de prohibició de girar 

A llarg termini es proposa la reurbanització d’aquest tram amb la finalitat de moderar les 
velocitats de circulació, millorar les condicions de seguretat i afavorir la mobilitat a peu. Es tracta 
de convertir les característiques actuals de la via en una via de característiques urbanes 
integrada al centre urbà del municipi. 

En el cas que les propostes descrites en aquesta actuació no suposin una millora en el trànsit de 
la carretera B-124 entre el carrer Passeig i la carretera C-1415a  és planificarà la construcció 
d’un nou vial a ponent (veure actuació V3). 
 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Construcció rotonda enjardinada de 35 m 
de diàmetre (B-124) 
230 €/m2 x 1.017,87 m2= 234.110 € 
Senyal vertical prohibit gir 
300€/unitat x 1 unitat = 300 € 
 

 Reurbanització viària 
175€/m2 x 9.007m2 = 1.576.225 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà de Castellar del Vallès Instal·lació de la senyalització 
300 €/u x 1 unitat = 300 € 
Construcció rotonda de 35 m de diàmetre (250 
250 €/m2  x  1.017,87 m2= 254.468 € 
Reurbanització 
175 €/m2 x 9.007 m2= 1.576.225 € 
TOTAL 
1.830.993 € ≈ 1.831.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  
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6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Pla de Concertació 

1.1 Repartiment modal  
2.1 Prioritat per a vianants 
5.3 Espai per a vehicles 
5.4 Saturació xarxa viària 
8.1 Accidents amb víctimes 
8.2 Accidents amb víctimes mortals 
8.3 Accidents amb víctimes per veh. km 
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S4 Incrementar la vigilància i el control de les infraccions viàries 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació 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. 

Per a fer complir aquesta mesura, caldrà que la policia local sigui estricte a l’hora de fer complir 
la normativa, per tant aquesta mesura no comporta un cost afegit.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Recursos propis 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Castellar del Vallès 
8.1 Accidents amb víctimes 
8.2 Accidents amb víctimes mortals 
8.3 Accidents amb víctimes per veh. km 
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11.7. ACTUACIONS AMBIENTALS 

 

A1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i 
atmosfèrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals, mobilitat en vehicle privat i mobilitat en transport públic. 

2. Objectius 

7. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 
 
3. Descripció de l’actuació 

Per la contaminació acústica l’actuació 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. 
 
Per la contaminació atmosfèrica 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. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Sense cost 5. Documentació gràfica de referència 

 
6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.4 Costos externs  
9.1 Contribució al canvi climàtic del sistema de 
mobilitat 
9.2 Contaminació atmosfèrica resultant del 
transport 
9.3 Vehicles sostenibles  
9.4 Consum i intensitat energètica del 
transport  
9.5 Contaminació acústica 
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A2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles 
municipals 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals, mobilitat en vehicle privat i mobilitat en transport públic. 

2. Objectius 

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. 
7. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació proposa 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. 
 
Aquesta actuació ja ha estat pressupostada en el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible aprovat a l’any 2009.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Sense valoració 5. Documentació gràfica de referència 

 
6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
IDAE 
ICAEN 

1.4 Costos externs  
9.1 Contribució al canvi climàtic del sistema de 
mobilitat 
9.2 Contaminació atmosfèrica resultant del 
transport 
9.3 Vehicles sostenibles  
9.4 Consum i intensitat energètica del 
transport 
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A3 Implantar una infraestructura de recàrrega elèctrica a 
l’aparcament soterrat de la plaça Major i al futur Park and Ride. 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals, mobilitat en vehicle privat i mobilitat en transport públic. 

2. Objectius 

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. 
7. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació proposa implantar una infraestructura pública de recàrrega de vehicle elèctric dins de 
l’aparcament soterrat de Castellar del Vallès i al futur ParkandRide situat al polígon industrial de 
Pla de la Bruguera  

  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
infraestructura de recàrrega elèctrica de 
vehicles 
1.000 €/unitat x 5 unitats = 5.000 € 
 

 infraestructura de recàrrega elèctrica de 
vehicles 
1.000 €/unitat x 5 unitats = 5.000 € 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric 
5.000 €/punt de recàrrega x 2 punts de 
recàrrega = 10.000 € (IVA inclòs) 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Altres Propostes  

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Llarg Termini  Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
IDAE 
ICAEN 

1.4 Costos externs  
9.1 Contribució al canvi climàtic del sistema de 
mobilitat 
9.2 Contaminació atmosfèrica resultant del 
transport. 
9.3 Vehicles sostenibles  
9.4 Consum i intensitat energètica del 
transport 
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11.8. PROMOCIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER L’ÚS DE MODES 
SOSTENIBLES 

 

F1 Foment de la mobilitat a peu 

1. Àmbit d’actuació 

Participació ciutadana, mobilitat a peu i actuacions ambientals 

2. Objectius 

5. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la 
mobilitat sostenible i segura. 

3. Descripció de l’actuació 

Creació d’una campanya que fomenti la mobilitat a peu. Les accions a desenvolupar poden ser: 
 

· Elaboració de díptics informatius o publicació a la revista de Castellar de Vallès oferint 
informació actualitzada sobre l’oferta existent per a vianants, i exposant les actuacions 
realitzades (creació de vials de zona 30, eixamplament de voreres, adequació i/o 
instal·lació de passos de vianants, etc.). 

· Gimcana popular per als vials on s’hagin portat a terme accions que afectin la mobilitat a 
peu. 

· Etc.. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

Disseny del díptic de difusió 
500 €/unitat x 1 unitat = 500 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats = 1.800 € 
Organització d’activitats i actes de 
promoció 
12.700 €/unitat x 1 unitat = 12.700 € 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Disseny del díptic de difusió 
500 €/unitat x 1 unitat = 500 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats = 1.800 € 
Organització d’activitats i actes de promoció 
12.700 €/unitat x 1 unitat = 12.700 € 
TOTAL 15.000 € (IVA inclòs) 

5. Documentació gràfica de referència 

 



Pla de mobilitat urbana de Castellar del Vallès   65 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 

1.1 Repartiment modal  
1.4 Costos externs 
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F2 Foment de la mobilitat en transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Participació ciutadana, mobilitat en transport públic i actuacions ambientals. 

2. Objectius 

5. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la 
mobilitat sostenible i segura. 

3. Descripció de l’actuació 

Creació d’una campanya que fomenti la mobilitat en transport públic una vegada s’hagin portat a 
terme les actuacions referents a la mobilitat en transport públic. Les accions a desenvolupar 
poden ser: 

· Publicació d’horaris actualitzats. 
· Realització de campanyes periòdiques per al foment del transport públic urbà, oferint 

informació actualitzada sobre l’oferta existent en transport públic. 
· Elaboració de díptics amb un anàlisis intermodal que sigui entenedor per a la població. 
· Promoció/ regal de títols de transport públic. 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

Disseny del díptic de difusió 
500 €/unitat x 1 unitat = 500 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats= 1.800 € 
Títols transport públic 
1,45 €/unitat x 2.000 unitats = 2.900 € 
Organització d’activitats i actes de 
promoció 
9.800 €/unitat x 1 unitat = 9.800 € 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Disseny del díptic de difusió 
500 €/unitat x 1 unitat = 500 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats= 1.800 € 
Títols transport públic 
1,45 €/unitat x 2.000 unitats = 2.900 € 
Organització d’activitats i actes de promoció 
9.800 €/unitat x 1 unitat = 9.800 € 
TOTAL 
15.000 € (IVA inclòs)  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
 

1.1Repartiment modal  
1.4 Costos externs 
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F3 Foment de la intermodalitat cotxe - transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Participació ciutadana, mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle privat i aparcament. 

2. Objectius 

5. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la 
mobilitat sostenible i segura. 

3. Descripció de l’actuació 

Creació d’una campanya que fomenti la intermodalitat cotxe-transport públic una vegada s’hagin 
portat a terme les actuacions referents a la mobilitat en vehicle privat i a la mobilitat en transport 
públic. 
 
A mig termini es fomentarà la intermodalitat cotxe – autobús, i a llarg termini se li sumarà el la 
intermodalitat amb la nova línia de tren.  
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 
 

Disseny del díptic de difusió 
400 €/unitat x 1 unitat = 400 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats= 1.800 € 
Organització d’activitats i actes de 
promoció 
2.800  €/unitat x 1 unitat = 2.800 € 
 

Disseny del díptic de difusió 
400 €/unitat x 1 unitat = 400 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 6.000 unitats= 1.800 € 
Organització d’activitats i actes de 
promoció 
7.800 €/unitat x 1 unitat = 7.800 € 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Disseny del díptic de difusió 
400 €/unitat x 2 unitat = 800 € 
Impressió del tríptic  de difusió 
0,30 €/unitat x 12.000 unitats= 3.600 € 
Organització d’activitats i actes de promoció 
2.800 €/unitat x 1 unitat = 2.800 € 
7.800 €/unitat x 1 unitat = 7.800 € 
TOTAL 
15.000 € (IVA inclòs)  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig i Llarg Termini Baixa Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
 

1.1 Repartiment modal  
1.4 Costos externs 
4.4 Productivitat del transport públic urbà 
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11.9. ACTUACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS 

 

R1 Seguir treballant per a què el Ministeri de Foment acceleri el 
més ràpid possible les obres de la Ronda Vallès (Quart Cinturó) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

6. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada 
mode de transport. 
10. Garantir una distribució de mercaderies àgil, ordenada, amb mínim impacte sobre la mobilitat 
i garantint el ple desenvolupament de les activitats econòmiques. 

3. Descripció de l’actuació 

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. 
 
4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Recursos propis 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Altres administracions 

1.1 Repartiment modal 
1.2 Autocontenció 
5.4 Saturació xarxa viària 
5.5 Costos interns i externs del viatge en 
transport privat 
7.1 Intensitat de vehicles pesats 
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R2 Vetllar perquè les noves línies de transport públic incloses en el 
PDM de la RMB es duguin a terme. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

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. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa que l’Ajuntament de Castellar reclami i col·labori amb l’administració competent per 
tirar endavant el que proposa el pdM: 

- La creació d’un punt d’intercanvi modal de tipus “hub” en el campus de la UAB a 
Bellaterra, servit per diverses línies d’autobús des de les principals ciutats de l’RMB a raó 
d’una expedició horària.  Es preveu que una de les línies proposades comenci al municipi 
de Castellar i finalitzi a la UAB, en concret la línia H07. 

- La potenciació dels serveis en autobús a determinades relacions perimetrals o orbitals 
per tal de donar resposta a la mobilitat 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. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Recursos propis 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Altres administracions 

1.1 Repartiment modal  
4.5 Cobertura del transport públic interurbà 
4.8 Costos interns i externs del viatge en 
transport públic 
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R3 Tractament de la travessera de Sant Feliu del Racó (BV-1249) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, mobilitat en vehicle privat i seguretat viària. 

2. Objectius 

2. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 
 
3. Descripció de l’actuació 

L’actuació proposa consensuar amb el gestor de la carretera BV-1249 (Diputació de Barcelona) 
la millora de la carretera en el seu tram urbà (pk 1+040 – pk 1+265). 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.  
 
4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Sant Feliu del Racó 

Sense valoració 5. Documentació gràfica de referència 

Plànol Propostes P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Termini Mitja Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
PUOSC 

2.1 Prioritat per a vianants 
3.1 Xarxa ciclable 
8.1 Accidents amb víctimes 
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R4 Seguir treballant perquè s’executi el perllongament de la línia de 
FGC fins a Castellar del Vallès 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

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. 
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. 
9. Millorar l’accés als polígons industrials amb altres modes de transport diferents al vehicle 
privat. 

3. Descripció de l’actuació 

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. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 

Recursos propis 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig i Llarg Termini Alta Ajuntament de Castellar del Vallès 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

1.1 Repartiment modal  
1.4 Costos externs 
4.8 Costos interns i externs del viatge en 
transport públic 
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