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Han passat dues dècades de la celebració de la Cimera de la Terra de Rio de 1992, pas clau dels moviments 
sostenibilistes a escala internacional, regional i local.

A les portes de la celebració l’any vinent de la trobada internacional de Rio+20, hem fet balanç dels avenços 
significatius realitzats per la ciutat des de l’aprovació del primer pla estratègic de l’Agenda 21 Local, el Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALSS), constituït per més de 120 accions, i aprovat al 2002. El PALSS s’ha 
configurat com un instrument de treball de caràcter estratègic que de forma transversal i participada estableix 
les accions necessàries per tal que el municipi avanci cap a la sostenibilitat.

Fruit del continu compromís de Sabadell amb la sostenibilitat i del camí ja recorregut, és el moment per avançar, 
identificar objectius i accions per dur a terme en la propera dècada. En aquest context, s’ha elaborat l’Agenda 21 
+ 10 de Sabadell (2011-2020), que us presentem a continuació. 

Aquest pla recull un total de 57 programes i/o actuacions estratègics dividides en nou àmbits d’actuació, i 
esdevé el full de ruta per avançar en àmbits tan diversos com l’energia, aigua, mobilitat, residus, educació per la 
sostenibilitat, participació, rodal, territori i activitats econòmiques. El seguiment es farà amb ajuda del Sistema 
d’Indicadors de l’Agenda 21, amb un total de trenta variables.

L’Agenda 21+10 ha de donar resposta als nous reptes que ens planteja la situació actual: foment de l’ocupació 
verda, millora de la competitivitat energètica i capacitar la ciutadania i els agents socials per exercir un paper 
actiu en la reconversió del model de consum. 

Ricard Estrada i Arimon    Febrer de 2011
Regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes
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1. PRESENTACIÓ

1.1 ANTECEDENTS I CONTEXT
A la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvo-
lupament celebrada a Rio de Janeiro el 1992 i coneguda com a Cimera de 
Rio es va aprovar l’Agenda 21 de les Nacions Unides. L’Agenda 21 és un pla 
detallat de les accions que s’han de dur a terme en matèria de Desenvolu-
pament Sostenible.
En l’article 28, es fa palesa la importància de la implicació dels muni-
cipis en aquest procés, concretament, a partir de l’elaboració participada 
d’agendes 21 a escala local. I és en aquest marc que comença a escala inter-
nacional el desplegament de les agendes 21.
A la demarcació de Barcelona, la Diputació inicia un procés de promoció 
de les agendes 21 locals com a estratègia de planificació municipal. S’ofereix 
suport econòmic i tècnic als municipis amb l’establiment d’una metodolo-
gia comuna per a l’elaboració de les agendes 21 i per al càlcul d’indicadors 
de sostenibilitat.
En aquest context, la ciutat de Sabadell aprova l’Agenda 21 municipal l’any 
2002, amb un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALSS) consti-
tuït per més de 120 accions.
El PALSS es planteja com un instrument de treball de caràcter estratègic que 
de forma transversal i participada estableix les accions necessàries per tal 
que el municipi avanci cap a la sostenibilitat.
A les portes d’una nova cimera internacional, ja anomenada Rio + 20, la 

ciutat de Sabadell ha fet el balanç de la feina realitzada al llarg d’uns anys 
caracteritzats per la voluntat de fer arribar la sostenibilitat als diferents 
àmbits de la gestió municipal. Durant aquest període s’han desenvolupat 
nombroses polítiques sectorials com l’Estratègia Municipal de Mitigació del 
Canvi Climàtic o el Pla de Mobilitat Urbana i han aparegut nous reptes i no-
ves oportunitats per al municipi. 
Fruit del continu compromís de Sabadell amb la sostenibilitat i del camí ja 
recorregut, és un bon moment per fer un pas més i identificar els objectius 
i les accions per dur a terme en els propers anys. En aquest context, s’ha 
elaborat l’Agenda 21 + 10 de Sabadell (2011-2020). 

1.2 ENFOCAMENT DE L’AGENDA 21 + 10 DE SABADELL
L’enfocament general per al desplegament de l’Agenda 21 + 10 de Sabadell 
es basa en el criteris següents:
• Partir de la base de la feina realitzada amb l’anàlisi dels objectius asso-
lits i els àmbits pendents de desenvolupar.
• Recollir el coneixement expert, tant de la ciutadania, les entitats adhe-
rides al Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de la ciutat, com 
del personal tècnic de l’Ajuntament i dels càrrecs polítics responsables 
de l’execució de les accions.
• Incorporar les aportacions ciutadanes creant espais per contrastar i re-
collir noves propostes.
• Concebre l’Agenda 21 + 10 com un marc comú que permeti integrar les 
diferents polítiques sectorials de sostenibilitat que desenvolupa el municipi. 
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• Identificar els objectius i les iniciatives més significatives que ha de 
implantar la ciutat en els propers 10 anys en matèria de sostenibilitat.
• Fomentar la coresponsabilitat amb la vocació d’integrar de forma efec-
tiva tant a l’Ajuntament com als agents econòmics, socials i la ciutadania en 
l’execució de les diferents iniciatives i de generar sinergies.
• Definir un plantejament flexible i consensuat amb el Protocol per a la 
Sostenibilitat i el Canvi Climàtic que permeti a l’Agenda 21 acollir els canvis 
i nous reptes que apareguin a la societat en els propers 10 anys.
• Refermar el compromís de la ciutat amb la sostenibilitat a partir de 
l’establiment de fites quantificables que facilitin el seguiment i l’avaluació 
de l’acció realitzada.

1.3 FASES DEL PROCÉS
El procés d’elaboració de l’Agenda 21 + 10 de Sabadell ha seguit les tasques 
que recull a la Figura 1, combinant treball d’anàlisi dels plans sectorials exis-
tents, l’avaluació del grau d’execució del PALSS (2002-2010) i els resultats 
dels indicadors, amb entrevistes a personal tècnic de l’Ajuntament, sessions 
de participació internes i del Protocol de Sostenibilitat i Canvi Climàtic i en-
trevistes a càrrecs polítics.
Al seu torn, la metodologia aplicada ha sigut consistent amb la metodolo-
gia dissenyada per la Diputació de Barcelona per a l’avaluació i disseny de 
nous plans d’acció que s’aplica als municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat.
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Figura 1. 
Fluxograma del procés d’elaboració 

de l’Agenda 21 + 10 de Sabadell

INFORMACIÓ BASE:
Diagnosi + PALSS 2002-2010

Estratègia Miticació CSS
Altres documents sectorials

AVALUACIÓ PALSS (2002-2010) INDICADORS (2000-2009)

ENTREVISTES TÈCNIQUES

SESSIONS DE PARTICIPACIÓ 
TÈCNICA INTERNA

AGENDA 21+10 SABADELL (2011-2020)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ENTREVISTES CÀRRECS POLÍTICS

BALANÇ AGENDA 21 (2002-2010)
OBJECTIUS I PROPOSTES DE FUTUR

PROTOCOL DE SOSTENIBILITAT I 
CANVI CLIMÀTIC

DOCUMENT DE BALANÇ
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1. AGENDA 21+10 DE SABADELL (2011-2020)

1.1  VISIÓ DE SABADELL 2020
La visió de la ciutat de Sabadell per a l’any 2020 que emmarca les línies 
estratègiques, els objectius i les iniciatives que conformen l’Agenda 21 +10 
és la següent: 

L’ANY 2020, SABADELL ÉS UN MUNICIPI ON LA CIUTADANIA, ELS AGENTS 
SOCIALS I ECONÒMICS I LES ADMINISTRACIONS ESTAN IMPLICATS A 
CONSTRUIR UNA CIUTAT DE QUALITAT ON VIURE I TREBALLAR I ON ES 
GARANTEIX LA SALUT DE LES PERSONES, LA SEVA FORMACIÓ I DESENVO-
LUPAMENT, LA SEVA OCUPACIÓ I L’ACCÉS ALS SERVEIS.

SABADELL HA REGENERAT L’ESPAI URBÀ SENT UNA CIUTAT COMPACTA 
I AMB UNA OFERTA INDUSTRIAL COMPETITIVA I HA INCREMENTAT EL 
VALOR DEL RODAL A TRAVÉS DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA I LA PRESERVACIÓ 
DELS ESPAIS NATURALS. 

HA DIVERSIFICAT L’ACTIVITAT ECONÒMICA AMB SECTORS INDUSTRIALS 
I DE SERVEIS D’ELEVADA PRODUCTIVITAT I VALOR AFEGIT I HA SABUT 
APROFITAR L’OPORTUNITAT D’ESTAR SITUAT EN L’ARC METROPOLITÀ, 
EN UN ESPAI PLE DE SINERGIES QUE EL CONNECTEN AMB EUROPA I 
AMB EL MÓN.

1.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
La visió del municipi per a l’any 2020 es concreta en cinc línies estratè-
giques que emmarquen l’acció per la sostenibilitat a Sabadell durant els 
propers anys. 
Les cinc línies estratègiques considerades són:

L1. Educació per a la Sostenibilitat - Difondre i sensibilitzar tots els 
agents educatius i locals per afavorir la participació i implicació a la ciutat. 

L2. Adaptació al Canvi Climàtic - Mitigar i adaptar els impactes del canvi 
climàtic a  escala local mitjançant un nou model de producció i consum. 

L3. Qualitat Urbana - Garantir una millora de la salut de la ciutadania a 
partir d’una mobilitat més sostenible, qualitat acústica i serveis eficients. 

L4. Consum Intel·ligent – Millorar l’eficiència municipal en matèria de 
consum d’aigua i recursos energètics. 

L5. Ciutat Compacta - Aprofundir en la cohesió del paisatge urbà i les 
seves interaccions amb els espais naturals. 
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1.3 OBJECTIUS I INICIATIVES
A partir de la visió del municipi per a l’any 2020, de les cinc línies estra-
tègiques identificades i del balanç del Pla d’Acció Local per la Soste-
nibilitat de Sabadell (2002-2010), s’identifiquen un seguit d’àmbits 
temàtics: Educació, Activitats Econòmiques, Energia i Canvi Climàtic, Aigua, 
Mobilitat, Rodal, Territori, Residus i participació i sensibilització. 
Aquests permeten desplegar els objectius de la ciutat per al període 
2011-2020 i fins a 57 de les iniciatives i projectes més significatius que 
configuren l’Agenda 21 + 10 de Sabadell.
Dins de cada àmbit es defineixen les fites a assolir en aquest període basa-
des en referents supramunicipals o bé en reptes de millora continuada que 
es fixa la pròpia ciutat. 
Així mateix, per a l’execució de cada iniciativa s’identifica un o més respon-
sables directes així com els agents de la ciutat —en l’àmbit públic, 
privat o associatiu— que també hi estan implicats i s’estableix un grau 
de prioritat (Baixa, Mitjana, Alta) i un termini d’execució [curt (2011-
2012); mig (2013-2015); llarg (2016-2020)], amb l’objectiu de distribuir les 
diferents accions en el temps. Sempre que ha estat possible, s’ha definit 
una fita de gestió per tal de permetre l’avaluació posterior de la feina rea-
litzada.
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Impulsar l’educació i formació 
en la sostenibilitat com una eina 
d’integració social i de transformació 
de pensament i de comportament 
en les persones per afavorir un 
desenvolupament més sostenible 
i una incorporació d’hàbits més 
respectuosos amb l’entorn. 

 Fomentar la coresponsabilitat i la 
implicació de la ciutadania. 

1. Generar sinergies entre ciutat-barri- escola-família 
amb major participació de les famílies en els processos 
educatius.

2. Innovar en metodologies el programa municipal Ciutat 
i Escola per fer els aprenentatges més útils.

- Projectes Aprenentatge-Servei: més actius en la trans-
formació de necessitats (projecció externa dels hàbits a l’escola)
- Major implicació/participació de l’alumnat
- Incorporació de noves tecnologies TAC (Tecnologies 
d’Aprenentatge i Coneixement)

3. Programa d’implantació de criteris de sostenibilitat a 
les entitats amb objectius formatius.
 

4. Elaborar i implantar el Pla de Civisme.

5. Ampliar l’eficiència dels projectes d’Agenda 21 Escolar:
- Facilitar transició del projecte al Pla Educació de Centre 
- Intercanvis en el marc de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Catalunya (XESC)
- Creació d’un grup d’innovació i millora contínua del 
programa.

Educació
Relacions 
Ciutadanes
Coordinació 
districtes

Educació 
Sostenibilitat

Educació 
Sostenibilitat

Convivència
Relacions 
Ciutadanes

Sostenibilitat
Educació

25 activitats de 
Ciutat i Escola amb 
metodologies 
participatives

35% entitats 
ambientalitzades 
(2020)

Elaboració del Pla 
(2012) 

- 50 centres adherits 
al programa Agenda 
21 Escolar (2020)
- Increment del 
nombre d’IES parti-
cipants en un 100%

Sostenibilitat

Relacions 
Ciutadanes

Ajuntament de 
Sabadell

Centre de 
Recursos 
Pedagògics (CRP)

Alta

Alta

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mig

Mig

Mig

Curt

Curt

1. EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT 50 CENTRES ADHERITS A L’AGENDA 21 ESCOLAR
25 AC DEL PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA AMB 
METODOLOGIES D’APRENENTATGE-SERVEI

FITES 2020:
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Fomentar el treball en xarxa 
amb els diferents interlocutors per 
tal de reforçar l’ambientalització 
i la coresponsabilitat del sector 
productiu.

 Iniciar la transició cap a una 
economia verda sobre la base de la 
responsabilitat social com element 
de competitivitat.

 Fomentar i difondre innovacions 
en matèria de sostenibilitat en les 
activitats econòmiques.

 Desenvolupar programes de 
foment i difusió de les innovacions 
en matèria de sostenibilitat. 

6. Fomentar l’ambientalització al sector comercial i al 
sector serveis. 

7. Promocionar la qualitat ambiental del sector industrial 
mitjançant els sistemes voluntaris de gestió ambiental 
acreditats (EMAS, ISO o similars) i la promoció de la 
responsabilitat social.

8. Fomentar l’emprenedoria verda amb noves ocupacions 
i línies de negoci, especialment en l’àmbit agroalimentari 
de proximitat i de qualitat i en l’àmbit energètic.

9. Organitzar fires tecnològiques sobre qualitat 
agroalimentària i energies eficients.

10. Implantar un programa de compra verda municipal 
(2013-2020) i promocionar la compra verda per agents 
privats en el marc del foment de la responsabilitat social.

11. Desenvolupar un programa de foment de la 
construcció sostenible en rehabilitació i nova edificació 
d’equipaments i d’espais públics.

12. Adequar la fiscalitat municipal a la incidència 
ambiental del objecte fiscal.

Sostenibilitat

Sostenibilitat 
Promoció 
Econòmica

Sostenibilitat

Promoció 
Econòmica

Sostenibilitat 
Promoció 
Econòmica

Urbanisme 
Obres

Activitats

- 40 comerços am-
bientalitzats (2020) 

- 3 fires tecnològiques 
(fins 2020). 

- Revisió de les 
ordenances fiscals. 

Comerç 
Promoció 
Econòmica

Comerç

Comerç 
Promoció 
Econòmica

Sostenibilitat

Compres

Sostenibilitat

Gestió 
Tributària

Mitjana

Mitjana

Alta

Baixa

Alta

Mitjana

Mitjana

Curt

Mig

Llarg

Llarg 

Mig

Llarg

Mig

2. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL DE 71 TEP/MILIÓ D’EUROS. FITES 2020:
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3. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
20% DE REDUCCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA (UE, PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES). 
20% DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH (UE, PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES). 
20% D’AUGMENT DE CONTRIBUCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES AL CONSUM (UE, PACTE 
D’ALCALDES I ALCALDESSES)

FITES 2020:

 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Fomentar l’eficiència energètica 
i l’aprofitament de les energies 
renovables. 

 Reduir els consums energètics 
en les instal·lacions i equipaments 
municipals. 

 Promoure la prevenció amb 
l’aplicació de mesures passives en 
la rehabilitació i en la construcció 
d’habitatges.

 Innovar amb l’aplicació de noves 
tecnologies per esdevenir un municipi 
referent a Catalunya en l’àmbit de 
l’energia.

 Reduir les emissions de GEH i 
adaptar el municipi als impactes 
potencials del canvi climàtic. 

 Promoure la cooperació entre els 
diferents sectors i agents per a la 
generació de noves solucions.

13. Implantar d’un Sistema de gestió energètica 
municipal que permeti conèixer i monitoritzar els 
consums municipals.

14. Externalitzar els serveis energètics dels equipaments muni-
cipals a través d’una empresa de serveis energètics (ESCO). 

15. Crear i posar en funcionament l’Agència de l’Energia, 
amb participació privada.

16. Elaborar l’Estratègia de Canvi Climàtic de Sabadell 
(2013-2020) incloent els àmbits de mitigació, adaptació 
i compensació. 

17. Establir una eina d’informació i assessorament en 
mesures de rehabilitació en la construcció. 

18. Estudiar la creació d’un District Heating a partir d’una 
font geotèrmica de baixa entalpia.

19. Promocionar l’estalvi i eficiència energètica a través 
del Parc Central del Vallès

20. Adaptar al Reglament d’eficiència energètica les 
instal·lacions d’enllumenat exterior.

21. Innovar en la producció d’energies renovables a nivell local

Manteniment

Manteniment

Ajuntament 
Sector privat

Sostenibilitat

VIMUSA
 OME

VIMUSA

Sostenibilitat 
OME

Espai Públic

Sostenibilitat 
Espai Públic 
Obres

- 50% dels equi-
paments municipals 
amb ESCO.

- Elaboració de 
l’EMMCC 2013-2020 
(2013).

- 90% dels punts de 
llum adaptats

- 5 projectes d’inno-
vació en matèria de 
renovables

Oficina Municipal 
de l’Energia 
(OME)

OME

Mobilitat 
Promoció 
econòmica

Parc Central del 
Vallès

Alta

Mitjana

Alta

Alta

Alta

Mitjana

Alta

Alta

Alta

Llarg

Mig-Llarg

Mig

Curt

Mig

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Estabilitzar la demanda d’aigua 
de xarxa.

 Augmentar l’eficiència de la xarxa 
de distribució.

 Incrementar la doble xarxa 
d’aigua regenerada no potable a 
la ciutat.

 Potenciar l’exportació d’aigua 
regenerada a altres municipis.

 Contribuir en el compliment de la 
Directiva Marc de l’Aigua en la gestió 
del riu Ripoll.

22. Impulsar el Pla Estratègic de control de les 
descàrregues del sistema unitari de sanejament. 

23. Finalitzar l’execució del Pla Director d’utilització 
d’aigües externes a la xarxa de distribució d’aigua potable 
a Sabadell amb l’execució de la fase sud.

24. Ampliar la xarxa d’aigua regenerada de Riu Sec.

25. Recuperar progressivament la qualitat dels fluxos 
hídrics i millora de la vegetació de ribera.

26. Ampliar la xarxa de telegestió de reg de zones verdes 
amb aigua regenerada.

Educació
Relacions 
Ciutadanes
Coordinació 
districtes

Educació 
Sostenibilitat

Educació 
Sostenibilitat

Convivència
Relacions 
Ciutadanes

Sostenibilitat
Educació

25 activitats de 
Ciutat i Escola amb 
metodologies 
participatives

35% entitats 
ambientalitzades 
(2020)

Elaboració del Pla 
(2012) 

- 50 centres adherits 
al programa Agenda 
21 Escolar (2020)
- Increment del 
nombre d’IES parti-
cipants en un 100%

Sostenibilitat

Relacions 
Ciutadanes

Ajuntament de 
Sabadell

Centre de 
Recursos 
Pedagògics (CRP)

Alta

Alta

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mig

Mig

Mig

Curt

Curt

4. AIGUA CONSUM D’AIGUA DE XARXA PER ÚS DOMÈSTIC DE 100 LITRES D’AIGUA/HABITANT I DIA. 
5% DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES NO POTABLES. 
3,5 LITRES/EURO D’INTENSITAT DEL CONSUM D’AIGUA LOCAL. 
100% DE SUPERFÍCIE DE GESPA AMB TELEGESTIÓ DEL REG 

FITES 2020:
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

  Trobar un equilibri entre els 
diferents modes de transport, 
racionalitzant l’ús del vehicle privat 
i garantint alhora una ciutat viva, 
còmode i accessible.

  Moderar el volum del trànsit a 
la ciutat. 

  Fer més competitiva l’oferta de 
transport públic.

  Millorar la qualitat dels 
desplaçaments a peu i en bicicleta.

  Fer més accessible la ciutat.

  Millorar la qualitat ambiental de 
l’aire a la ciutat. 

27. Reordenar els serveis d’autobús urbà, després de la 
posada en marxa de les noves estacions de ferrocarril.
 
28. Implantar l’esquema de jerarquització de la xarxa 
urbana en el marc de l’Eix Central.

29. Implantar les mesures per a la Gestió integral de 
l’aparcament.

30. Promocionar els vehicles eficients, en els vehicles 
privats i en les flotes públiques, i ampliar les estacions de 
recàrrega de vehicles elèctrics. 

31. Aplicar les mesures del Pla de Desplaçaments de 
l’Ajuntament.

32. Elaborar i desenvolupar un Pla de foment de l’ús de 
la bicicleta. 

33. Complir la Directiva de qualitat de l’aire i una 
atmosfera neta. 

Mobilitat 
Urbanisme

Urbanisme 
Espai Públic

Mobilitat 
Urbanisme

Mobilitat

Recursos Humans

Mobilitat

Mobilitat 
Sostenibilitat 
Espai Públic

- Urbanització del Pg. 
Central (2013). 

-30% del vehicles 
amb tecnologies 
eficients per la flota 
municipal.

- 55% de 
desplaçaments no 
motoritzats

OME

Mobilitat

Urbanisme

Urbanisme

Mitjana

Alta

Baixa

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Alta

Mig

Curt

Llarg

Llarg

Mig

Mig

Llarg

5. MOBILITAT QUOTA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE MOBILITAT QUOTIDIANA EN DIA 
FEINER EN DESPLAÇAMENTS PER TREBALL DEL 66%. 
55% DE DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS. 
30% DE VEHICLES DEL PARC MUNICIPAL AMB TECNOLOGIES EFICIENTS 

FITES 2020:
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Afavorir i potenciar l’activitat 
primària als espais rururbans.
Afavorir la valorització dels espais 
rururbans.

 Mantenir i millorar la qualitat 
paisatgística a l’interior i als límits 
dels espais del rodal.

 Mantenir la biodiversitat, 
reduir la fragmentació i millorar la 
connectivitat.

 Incidir en la reducció de l’impacte 
de les noves infraestructures (viàries, 
ferroviàries, energètiques) sobre 
el rodal.

34. Impulsar a nivell d’establiment de marc jurídic i a 
nivell organitzatiu l’Espai Agroforestal de Llevant.

35. Consolidar el projecte del Parc Agrari i de l’activitat 
de la Fundació Miquel Agustí.

36. Desenvolupar un pla de mesures de recuperació 
paisatgística del riu Ripoll.

37. Adaptar itineraris per a persones amb mobilitat 
reduïda en el medi natural.

38. Desenvolupar mesures per a l’afavoriment d’espècies 
autòctones i augment de la biodiversitat local.

39. Consolidar el voluntariat en la prevenció d’incendis 
forestals.

Sostenibilitat

 
Sostenibilitat 

Ajuntament 

Sostenibilitat 

Sostenibilitat 

Sostenibilitat

Urbanisme

Fundació Miquel 
Agustí

Municipis 
riberencs

Obres Espai 
Públic

Espai Públic

ADF

Mitjana

Alta

Baixa

Mitjana

Alta

Alta

Mig

Llarg

Curt

Mig

Llarg

Curt

6. RODAL 66% DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL MUNICIPAL GESTIONADA 
RESPECTE DEL TOTAL

FITES 2020:
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2011-2020

 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Consolidar el model de 
ciutat actual: compacte, divers i 
plurifuncional. 

 Mantenir i millorar els espais 
verds urbans i la seva integració 
amb els espais rururbans.

 Integrar les noves 
infraestructures amb respecte al 
medi natural i amb interacció amb 
el medi urbà.

 Incidir en la compatibilització 
de la ubicació de les activitats 
econòmiques de la ciutat amb la 
sostenibilitat.

40. Aplicar la segona fase de la Llei de barris: Creu de 
Barberà, Campoamor, Espronceda i les Termes.

41. Mantenir el programa de foment de la qualitat del 
paisatge urbà a través del Pla Especial d’Intervenció en el 
Paisatge Urbà de Sabadell (PEIPU). 

42. Elaborar un pla director per la gestió sostenible del 
verd urbà.

43. Fixar criteris de sostenibilitat en el disseny, 
construcció i manteniment dels espais i els equipaments 
públics.

44. Aprovar i implementar el pla d’acció per la reducció 
de la contaminació acústica.

45. Desenvolupament urbanístic del Parc Industrial del 
Ripoll i regeneració dels polígons industrials de la ciutat 
per fer-los més competitius.

46. Identificació de les zones del municipi aptes per 
incrementar la densitat sense consum de sòl nou.

Urbanisme

Urbanisme 
Obres

Urbanisme 
Espai Públic

Urbanisme 
Espai Públic

Urbanisme 
Sostenibilitat 
Mobilitat

Urbanisme Espai 
Públic

Urbanisme

- Increment en 
un 15% l’arbrat 
municipal (2020)

 - Aprovació del Pla 
(2012)

Sostenibilitat

Sostenibilitat 

Relacions 
ciutadanes

Sostenibilitat 
Promoció 
Econòmica

Alta

Mitjana

Mitjana

Baixa

Alta

Alta

Mitjana

Mig

Llarg

Llarg

Mig

Llarg

Mig

Mig

7. TERRITORI SUPERFÍCIE DE VERD URBÀ DE 10,4 M2/HABITANT.FITES 2020:
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 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Prevenir la generació de residus 
sòlids urbans. 

 Incrementar la quantitat i 
la qualitat dels residus recollits 
selectivament.
 

 Mantenir els sistemes de millora 
continuada del servei per garantir la 
seva eficàcia i eficiència i millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania.

47. Construir i posar en funcionament la central i la 
xarxa de recollida pneumàtica al centre de la ciutat amb 
capacitat per 4 fraccions.

48. Incorporar a l’Ordenança d’Usos i Activitats la 
recollida selectiva de residus per activitats.

49. Incorporar criteris de sostenibilitat al plec de clàusules 
de la nova adjudicació del servei de recollida de residus 
sòlids urbans i neteja viària. 

50. Millorar el servei de deixalleria de la ciutat mitjançant 
la revisió dels horaris de funcionament del Mobi Blau i la 
col·locació de minideixalleries fixes.

51. Optimitzar la fiscalitat ambiental en temes de 
recollida selectiva de residus. 

Residus

Activitats 
Econòmiques

Residus

Residus

Sostenibilitat

- 1 nova central 
implantada al 2015

- Criteris de 
soroll, consum 
de combustible i 
emissions associades 
de CO2.

- Instal·lar una 
minideixalleria fixa 
per districte

- Revisió de 
l’ordenança fiscal 
pel 2013

Residus

Espai públic

Residus

Alta

Alta

Alta

Baixa

Alta

Curt

Curt

Curt

Llarg

Mig

8. RESIDUS GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER CÀPITA DE 1,29 KG/HAB·DIA. 
60% DE VALORITZACIÓ MATERIAL TOTAL DELS RESIDUS MUNICIPALS AL 
2026 (SEGONS ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE CATALUNYA). 
50% DE TAXA DE RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DELS RESIDUS MUNICIPALS 
EN PES

FITES 2020:
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2011-2020

 OBJECTIUS INICIATIVES I PROJECTES EMBLEMÀTICS FITA DE  SERVEI AGENTS PRIORITAT TERMINI
   GESTIÓ RESPONSABLE IMPLICATS 

 Sensibilitzar, informar i formar 
la ciutadania com a element de 
transformació de la demanda social 
d’un model més sostenible. 

Fomentar la coresponsabilitat i la 
implicació de la ciutadania. 

Optimitzar les eines de participació 
ciutadana en matèria pressupostària 
i de sostenibilitat. 

52. Reforçar la web municipal com a eina de 
sensibilització i difusió de les iniciatives de sostenibilitat 
en el municipi i d’intercanvi amb la ciutadania. (utilitats 
2.0).

53. Consolidar el Protocol de Sostenibilitat i Canvi 
Climàtic de Sabadell com a eina participativa en matèria 
de sostenibilitat. 

54. Consolidar el Protocol sobre la gestió dels ecosistemes 
del Rodal com a eina participativa en la gestió del medi 
natural. 

55. Desenvolupar un Programa de participació ciutadana 
que permeti establir uns criteris bàsics comuns per al 
conjunt de processos participatius de la ciutat.

56. Reforçar el paper del procés de pressupostos 
participatius QUÈ?

57. Vetllar per l’aplicació dels objectius de l’Agenda 21 
Local a través del Protocol per la Sostenibilitat i el Canvi 
Climàtic.

Sostenibilitat 
Informàtica

Sostenibilitat

Sostenibilitat

Relacions 
ciutadanes

Relacions 
ciutadanes

Sostenibilitat 

- 10.000 visites 
mensuals al web 
municipal de 
Sostenibilitat.

- Mitjana de quatre 
sessions/any. 

- Mitjana de dues 
sessions/any. 

- Elaboració del Pla a 
finals de 2014.

- Celebració anual.

- Seguiment anual.

Ajuntament

Protocol 
Sostenibilitat i 
Canvi Climàtic 

Alta

Alta

Alta 

Mitjana

Alta

Alta

Curt

Mig

Mig

Curt-Mig

Llarg

Llarg

9. PARTICIPACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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SISTEMA D’INDICADORS 

El sistema d’indicadors és un conjunt de paràmetres que s’obtenen amb pe-
riodicitat regular (anualment de forma habitual) i que té com a funció pri-
mordial el seguiment de l’evolució d’aspectes clau en el procés d’assoliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible plantejats a l’Agenda 21 + 
10. També tenen la finalitat de donar a conèixer a la població de Sabadell 
els canvis que es produeixen en vectors ambientals i estratègics i impulsar 
la implantació del Pla. 

Els indicadors definits són els següents:
1. Població (habitants) 
2. Ocupació urbana del sòl (%)
3. Verd urbà (m2/habitant)
4. Arbrat (nombre arbres)
5. Superfície forestal ordenada (%)
6. Desplaçaments de la població (%)
7. Desplaçaments amb transport públic col·lectiu (nombre desplaçaments)
8. Accessibilitat del transport per persones amb mobilitat reduïda (%)
9. Carrers amb prioritat per vianants (%)
10. Flota municipal amb tecnologies eficients (%)
11. Utilització del punt blau i mobiblau (nombre entrades)
12. Recuperació dels residus municipals (%)
13. Recuperació dels residus industrials (%)
14. Valorització de material dels residus municipals (%)
15. Intensitat de producció de residus de l’economia local (t / milions d’EUR)
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2011-2020

16. Abastament d’aigua municipal (m3/habitant)
17. Intensitat de consum d’aigua de l’economia local (m3/milions d’EUR)
18. Gestió de les aigües residuals (%)
19. Utilització de les aigües depurades (%)
20. Estat ecològic dels rius (indicador BFILL)
21. Consum final d’energia (MWh/any)
22. Intensitat energètica de l’economia local (tep / milions d’EUR)
23. Producció local d’energies renovables (kWh/any)
24. Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics (diversos)
25. Emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (tones CO2 eq. / habitant / any)
26. Activitats d’educació ambiental (nombre)
27. Centres adherits a l’Agenda 21 Escolar (nombre)
28. Despesa municipal en medi ambient (EUR)
29. Població Ocupada (%)
30. Usuaris de biblioteques (nombre)



Edició: Agenda 21 de Sabadell, febrer 2011  Amb el suport de:   Consultoria i assessoria: Minuartia Estudis Ambientals, SL


