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OBJECTIU

 El conjunt d’accions que es presenten en aquest Pla tenen com a objectiu principal 
restablir la qualitat de l’aire del municipi respecte els contaminants NO2 i PM10

 El 6 de Març del 2017, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van 
arribar a un acord per restablir la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona

 Aquest PAMQA adopta els principals objectius de reducció d’emissions que es van 
presentar en a l’Acord: 

• Reducció com a  mínim del 10% de les emissions de contaminants associades al 
trànsit viari de l’Àmbit - 40
• Reducció global del 30% en el termini de 15 anys per tal d’assolir gradualment 
els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut

ANTECEDENTS, MARC NORMATIU I OBJECTIUS



IMPACTE SOBRE LA SALUT

 ESTUDI ISGLOBAL AMB
(CREAL):

3.500 morts
1.800 ingressos hospitalaris
36.000 malalties cròniques
54.000 símptomes relacionats amb l’asma
14 mesos d’esperança de vida

Estudi INMA (ISGLOBAL): 
dues cohorts locals a Sabadell 
amb seguiment des de l’embaràs

ANTECEDENTS, MARC NORMATIU I OBJECTIUS



NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 Llei 22/1983, de protecció de l’ambient: va comportar la creació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA),
 Directiva Europea 96/62/CE, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient
 Directiva Europea 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa: preveia 
l’elaboració de Plans i Programes dirigits a disminuir els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions 
urbanes
 RD 102/2011 i RD 39/2017 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire: 

• Defineix els valors objectius de qualitat de l’aire per a diversos contaminants
• Regula l’avaluació, el manteniment i la millora de la qualitat de l’aire
• Estableix que els municipis de més de 100.000 habitants que superin els valors límits, han d’elaborar, 
un Pla pel compliment i millora dels objectius de qualitat de l’aire

 Decret 226/2006: es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 40 municipis de les comarques 
del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per a NO2 i PM10
 Decret 152/2007: aprova el primer Pla d’Actuació de la Generalitat 2007-10 (40 municipis)
 Acord de Govern127/2014: s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric 

ANTECEDENTS, MARC NORMATIU I OBJECTIUS



NORMATIVA DE REFERÈNCIA

ANTECEDENTS, MARC NORMATIU I OBJECTIUS



DIAGNOSI DE LA QUALITAT DE L’AIRE

 Superació constant del nivell límit anual de NO2
 L’any 2016: 39 µg NO2 /m3 (compleix)
 PM10 correcte
 Font principal trànsit (perfil horàri) 

NO2

PM10
PM10



DIAGNOSI DE LA QUALITAT DE L’AIRE

NO2 PM10 30% de la població respira aire de pobra qualitat



VEHICLE PRIVAT

INVENTARI D’EMISSIONS

NO2 PM10



VEHICLE PRIVAT

INVENTARI D’EMISSIONS

 El càlcul de les emissions: 1.- Caracterització del tipus de via; 2.- Estimació de la intensitat de
circulació; 3.- Definició el parc vehicular per cada tram; 4.- Determinació dels factors d’emissions dels
vehicles; 5.-Estimació de les emissions

NO2 PM10



XARXA DE BUSOS

INVENTARI D’EMISSIONS

 S’ha detectat vehicles antics i redundància de línies en determinats carrers

NO2 PM10



MOBILITAT: VEHICLE PRIVAT + XARXA D’AUTOBÚS

INVENTARI D’EMISSIONS

 Els eixos urbans que presenten més emissions són Ronda de Ponent – Francesc Macià, Gran Via, Crta.
De Terrassa – Crta. De Barcelona i la Ronda Zamenhoff

NO2 PM10



DOMÈSTIC COMERCIAL

 Les emissions totals calculades del sector domèstic i comercial per a l’any 2014 son de 104,15 t de NOx
i 2,54 t de PM10

INVENTARI D’EMISSIONS

NO2 PM10



INDÚSTRIA

 Les emissions derivades del sector industrial són 4,77 t de NOx/any. No s’han registrat emissions de 
partícules de PM10

INVENTARI D’EMISSIONS



SERVEIS MUNICIPALS

 Quasi el 50% del total d’emissions de NOx de l’any 2012 i 2014 corresponen al consum 
d’electricitat (no s’emeten dins del terme municipal)

INVENTARI D’EMISSIONS

NO2 PM10



TOTAL

 Dins del municipi l’any 2014 es van emetre 931 t de NOx i 66,67 de PM10. El sector trànsit 
urbà i interurbà es la principal font contaminant (78% dels NOx i gairebé el 90% de les PM10)

INVENTARI D’EMISSIONS

NO2 PM10



PRESENTACIÓ - DESCRIPCIÓ

 PAMQA es composa de 36 mesures

• Línia d’actuació al qual pertany l’acció 
• Nom de l’acció 
• Descripció 
• Objectiu a aconseguir i accions concretes 
• Indicadors de seguiment 
• Estalvi d’emissions (respecte l’any 2017) 
• Altra informació de l’acció, com termini, 
prioritat, autoritat responsable o cost previst

PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE



LÍNIES D’ACTUACIÓ

PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

 El 60% de les mesures estan orientades a la mobilitat (vehicle privat, transport públic, desplaçaments a 
peu i en bicicleta i distribució urbana de mercaderies)



1.01. Identificar i desenvolupar Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida (ZUAP)

Aquesta actuació és obligatòria per a tots els municipis de més de 100.000 habitants,
com és el cas de Sabadell, ubicats dins les ZPE. Les dues actuacions obligatòries son:
•Tarifació dels aparcaments en funció del potencial contaminador
•Reducció d’emissions a les zones escolars

Accions:

 Identificar les ZUAP
 Implementar la ZUAP

1: REDUIR LES EMISSIONS DELS VEHICLES PRIVATS



1.02. Jerarquització viària. Gestió de la xarxa viària afavornt els modes de transport més 
sostenibles

Es proposa establir una jerarquia viària que assigni una funcionalitat especifica a cada carrer:
• vies vertebrals (connecten Sabadell amb la resta de municipis)
• vies articulars (connecten els barris)
• vies veïnals (vies pacífiques sense trànsit de pas)

A finals de 2017 s’hauran identificat les 12 zones
estratègiques d’actuació en matèria de mobilitat

Accions:

 Iniciar un procés de jerarquització
de les vies urbanes basat en el model de Superilles
 Identificar les zones estratègiques

d’actuació en matèria de mobilitat
Millora de l’espai públic destinat als vianants

1: REDUIR LES EMISSIONS DELS VEHICLES PRIVATS



1.03. Optimitzar la gestió de les zones d’aparcament

 Regulació integral de l’estacionament en funció de les necessitats de cada zona
 A finals de 2018 s’haurà implementat la nova senyalització de la zona centre
 A finals de 2020 s’haurà implementat la nova regulació de la zona blava
 A finals de 2020 es comptarà amb la redacció completa del projecte de la zona verda a la
ciutat

1.04. Tarificació municipal dels aparcaments en funció del potencial contaminador dels
vehicles

1: REDUIR LES EMISSIONS DELS VEHICLES PRIVATS

 Elaborar plecs tècnics i econòmics per a al
contractació del sistema de tarifació per a 2019
 Tarificació del 30% dels aparcaments públics al carrer
on s’aplicarà l’actuació per a 2020
 Tarificació del 100% dels aparcaments públics al carrer
on s’aplicarà l’actuació per a 2022



1.05. Reducció de la contaminació en zones escolars

 Talls de carrer en horaris d’entrada i sortida d’alumnat a finals de 2018
 Establiment, per a l’any 2019, de zones de trànsit baix al voltant de les escoles: 30%
 Establiment, per a l’any 2022, de zones de trànsit baix al voltant de les escoles: 70%

1.06. Fomentar i difondre l’etiquetatge de vehicles segons el seu nivell de contaminació

 Realització campanyes per a informar als conductors de vehicles dels procediments per a 
l’etiquetatge dels vehicles

1.07. Impuls de vehicle elèctric (pur i híbrid endollable)

1: REDUIR LES EMISSIONS DELS VEHICLES PRIVATS

 Creació d’estacionaments preferents per vehicles 
elèctrics
 Facilitar la implantació de nous punts de recàrrega de 
vehicle elèctric a la via pública: 1 ràpid, 1 semi-ràpid al 
2018



1.08. Consolidació i ampliació de les mesures fiscals per a promoure l’ús de tecnologies i 
combustibles menys contaminants

 Actualitzar les bonificacions existents a l’impost IVTM per promocionar els vehicles més
nets
 Promocionar els vehicles híbrids, elèctrics i d’hidrogen

1.09. Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

 Redacció del PMUS i aprovació final a finals de 2018

1: REDUIR LES EMISSIONS DELS VEHICLES PRIVATS



2.01. Millorar el disseny de la xarxa de transport públic en superfície

 Redissenyar la xarxa d’autobús per a reduir recorreguts i parades redundants
 Pla d’optimització de la xarxa d’autobusos a finals de 2018

2.02. Millorar l'accessibilitat i el disseny de les parades de transport públic

Millorar accessos a punts de parada i assegurar l’ample mínim a la parada
 Instal·lar plataformes d’embarcament a les parades d’autobús
 Retirar obstacles dels punts d’accés als autobusos

2.03. Instal·lar Panells d’Informació a l’Usuari (PIU)/apps mòbils

 Instal·lar panells d’informació a l’usuari del transport públic
Millorar l’app disponible d’informació del servei d’autobusos
Millorar la informació de la pàgina web de l’operador i incorporar la informació de les línies 
de transport públic a Google Transit

2: AUGMENTAR L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU I A REDUIR-NE LES EMISSIONS



2.04. Fomentar la intermodalitat

Millora de les zones d’intercanvi model entre tren i autobús
 Fomentar aparcaments de bicicletes als intercanviadors modals 

2.05. Ambientalització de la flota d’autobusos

 Incorporar criteris ambientals en la compra de nous vehicles
 Renovació de 27 unitats d’autobusos urbans híbrids fins 2021

2.06. Potenciar els Plans de Mobilitat de Polígons Industrials i altres punts de generació de 
mobilitat

 Definir punts de generació de mobilitat de la ciutat
Millorar l’accessibilitat en transport públic a aquests punts i elaborar els corresponents PDE
 Impulsar la figura del gestor de mobilitat

2: AUGMENTAR L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU I A REDUIR-NE LES EMISSIONS



3.01. Definir la xarxa bàsica per a vianants i millorar la xarxa principal de vianants

 Continuar implementant la xarxa d’itineraris principals per a vianants i la millora del 
paviment
 Garantir l’accessibilitat
 Aplicació dels criteris per la millora dels itineraris de vianants en el nou plantejament 
urbanístic
 Implementar diversos eixos cívics a la ciutat per al 2019 (N -15, carrer Permanyer i altres)

3.02. Crear una xarxa de camins escolars

3: INCREMENTAR EL NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICICLETA 

Millorar la senyalització viària
 Ampliar i millorar el espai destinant als alumnes i evitar 
que els vehicles l’ocupin mitjançant barreres
 Implementar camins escolars a 20 centres educatius



3.03. Millorar la xarxa d’itineraris ciclistes

Millorar la xarxa d’itineraris ciclistes que permetin la connectivitat urbana i interurbana, 
segura i amb senyalització adequada
Incrementar en 100 km la xarxa ciclable

3.04. Augmentar el nombre de places d’estacionament per a bicicleta

3: INCREMENTAR EL NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS A PEU O EN BICICLETA 

 Augmentar els aparcaments de bicicleta en punts
d’alta demanda
 Informar via web de la ubicació dels aparcaments de
bicicletes
 Dotar a la ciutat d’aparcaments segurs per bicicleta,
de forma prioritària en intercanviadors, equipaments
educatius, àrees d’oci preferent i centres de treball



4.01. Optimitzar l’activitat de la càrrega i descàrrega de mercaderies

4.02. Regulació i vigilància de les zones de càrrega i descàrrega

 Augmentar la vigilància a les zones de C/D

4: REDUIR DE LES EMISSIONS DERIVADES DE LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

 Elaborar una proposta d’ordenació de l’activitat de
càrrega i descàrrega que consideri: l’oferta/demanda dels
comerços i serveis, els horaris, les places de càrrega i
descàrrega, les noves tecnologies de la informació i
comunicació i la gestió intel·ligent, la viabilitat d’un centre
logístic de distribució urbana de mercaderies, la utilització
de sistemes de transport nets



5.01. Renovació d’edificis: Finestres, obertures i millora de la protecció solar per equipaments 
municipals

 Renovar l'evolvent dels equipaments
 Renovar sistemes actius per altres més eficients
 Comunicació del consum d’energia als usuaris 

5.02. Renovar la flota municipal per vehicles més nets

5: REDUIR LES EMISSIONS DELS SERVEIS MUNICIPALS

 Renovar la flota de vehicles municipals introduint criteris 
ambientals molt restrictius
 Adaptar l’adquisició dels vehicles al futur ús dels mateixos
 Aconseguir el distintiu de garantia de qualitat ambiental de 
flotes
 Reducció de la flota municipal total pels treballadors en un 
70%



5.03. Pla d’optimització i seguiment dels serveis de recollida

 Elaborar una diagnosi dels serveis actuals i establir un programa de millora (combustibles, 
freqüències, circuits, transferències, seguiment, formació, etc) 
 Establir mecanismes de millora continua

5: MESURES DESTINADES ALS SERVEIS MUNICIPALS



6.01. Establiment de protocols d’inspecció en obra pública i privada i catàleg de bones 
pràctiques

 Revisar els protocol d'inspecció i control en les obres públiques i privades per assegurar el 
compliment de les condicions per a la reducció de emissions
 Redacció d’un catàleg de bones pràctiques 

6.02. Anàlisi preventiu a l’inici de noves activitats amb incidència sobre qualitat de l’aire

 Donar suport en la fase prèvia a l’inici de l’activitat mitjançant assessorament tècnic 
especialitzat
 Requerir des del projecte de l’obra d’adequació en el moment de definició l’ús de mesures 
correctores d’acord amb les característiques de l’ús i/o activitat

6.03. No incentivar la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomessa

 Limitar la instal·lació de calderes de carbó, gasoil i biomassa
 Fomentar la implantació de sistemes eficients de producció de calor 

6: REDUIR EMISSIONS INDUSTRIALS, D’OBRA I ALTRES FONTS FIXES



7.01. Sensibilització ambiental i foment del treball tècnico-científic sobre qualitat de l’aire

 Realitzar activitats informatives i educatives en relació a la qualitat de l’aire
 Creació d’un portal web i un visor de qualitat ambiental
 Informar al personal dels serveis municipals en relació a la qualitat de l’aire
 Editar i publicar els indicador de qualitat de l’aire del municipi

7.02. Realitzar campanyes i actes de promoció de la mobilitat a peu i en bicicleta

7:MESURES DESTINADES A LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 Potenciar la ciutat com ideal per moure’s a peu
 Crear convenis amb entitats per incrementar l’ús de
bicicletes
 Donar a conèixer a la població la relació que hi ha
entre la qualitat de l’aire i la salut pública



7.03. Missatges ambientals a les PIV (pantalles d’informació variable)

 Introduir missatges dels nivells de qualitat de l’aire als panells d’informació variable 
disponibles al municipi
 Intensificar aquesta informació durant episodis ambientals de contaminació 

7.04. Formació exhaustiva a la policia local per a que puguin dur a terme les inspeccions 
visuals

 Redacció d’un document de bones pràctiques per reduir les emissions
 Formació exhaustiva a la policia local per a que puguin dur a terme les inspeccions visuals

7.05. Incorporar la qualitat de l’aire com a variable pròpia d’estudi de l’òrgan gestor de la 
mobilitat

 Elaborar un document base amb les propostes tècniques interinstitucionalment plantejades, 
en el qual la qualitat de l’aire tingui un pes important

7:MESURES DESTINADES A LA DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA



8.01. Millorar el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire

 Realitzar un seguiment de les emissions del municipi amb campanyes i amb monitorització
en continu
 Relacionar les dades obtingudes de contaminació atmosfèrica amb la mobilitat
Modelitzar la qualitat de l’aire del municipi

8.02. Implantar mesures específiques per episodis ambientals de contaminació 

 Redactar i aprovar un protocol d’actuació a seguir en casos d’alta contaminació
atmosfèrica, coordinat amb la Generalitat de Catalunya, que inclogui: mesures específiques
quan es superin els llindars d’informació o d’alerta, informació a la població mitjançant
pantalles d’informació variables i limitació de l’ús del transport privat

8.03. Seguiment dels indicadors del PAMQA

 Redactar un document amb el càlcul dels indicadors i un balanç d’implementació de les
accions i el nivell de compliment de l’objectiu del PAMQA

8:MESURES DESTINADES AL SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE 
LES EMISSIONS EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ



8.04. Avaluació de la salut de les persones en relació a la qualitat de l’aire

 Facilitar el treball de camp de les investigacions en aquesta àrea
 Organitzar jornades de retorn a famílies i agents compromesos en els projectes i difondre-
les a la població en general
 Educar en estils de vida saludables (pel que fa al transport actiu, entre altres)

8:MESURES DESTINADES AL SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE I A LA REDUCCIÓ DE 
LES EMISSIONS EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ



RESULTATS



RESULTATS



 En aquest pla han participat la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’ISGLOBAL i l’Agència d’Ecologia Urbana.  

El punt de mesurament de NOx de Sabadell (Gran Via) ha registrat valors de concentració 
per sobre del valor legislat per la protecció de la salut humana (2007-2016).

 El vehicle privat es la principal font d’emissió de NOx (77,9%) i de PM10 (90,5%).

 S’ha estimat que la implementació de totes les acciones presentades al PAMQA pot arribar 
a reduir un 16,6% les emissions de NOx i un 16,7% PM10 del total de les emissions del municipi 
de l’any 2014.

 Existeix un percentatge elevat d’emissions provinents dels desplaçaments en vehicle 
privat que atravessen el municipi sense origen ni destí a Sabadell. 

 La reducció d’emissions estimada d’aquest Pla compleix els objectius inicials establerts.

CONCLUSIONS



La mobilitat es el sector responsable dels nivells de contaminació a Sabadell

CONCLUSIONS
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Proposta de planta general per a la Ronda de Ponent

ACCIÓ 2: RONDA DE PONENT

Dijous 11 de maig de 2017
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