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RESUM 

 

En aquest projecte s’ha realitzat un estudi de les afectacions que suposarien diferents 
modificacions del Parc Industrial del riu Ripoll a la zona en qüestió. 

Actualment aquesta zona industrial no té totes les parcel·les ocupades, i la mínima 
superfície de parcel·lació és de 1500m2 amb limitacions en els seus usos. 

En la part inicial del projecte s’exposa quina és la situació actual de l’indústria, les 
propostes de modificacions tant de variació de la superfície mínima de les parcel·les, 
com l’ampliació de nous usos d’aquestes, i una descripció de la zona d’estudi. 

Un cop descrita la situació actual, es pren aquesta com a referència i es realitzen les 
simulacions per als diferents casos. 

Primerament es realitza un estudi de la mobilitat per dos casos. En el primer cas es 
consideren els vials existents actualment i en l’altre s’afegeixen els vials previstos ja 
projectats. 

En cada un d’aquests casos s’ocuparan totes les parcel·les actualment buides 
considerant compartimentacions inferiors a les existents. És a dir, dins dels casos 
anteriors es realitzen tres supòsits més per a diferents dimensions de superfície de les 
parcel·les mínimes, aplicant dimensions de parcel·les mínimes inferiors. 

D’aquest primer anàlisi es conclourà que una compartimentació inferior de les 
parcel·les no suposa un increment significatiu de la mobilitat, en el cas dels vials 
actuals. En el cas dels vials futurs la mobilitat en els trams interiors a la ciutat es 
veurà reduïda encara que en els trams perifèrics pot haver-hi un lleuger augment. 

Pel que fa als usos de les parcel·les, es fa un estudi de la  distribució mobilitat 
considerant un ús mixt d’indústria i equipaments, tenint en compte també les hores 
punta. 

D’aquest segon estudi s’obté que els usos relacionats amb la industria són 
compatibles. En canvi els usos com a equipaments i oficines  queda limitat degut a 
l’increment de mobilitat que aquesta suposa. 

Com a estudi complementari, s’analitza l’influència de la mobilitat en transport públic 
dels treballadors sobre la distribució de l'ús d'activitat, obtenint relacions entre elles 
segons el percentatge que se’n vulgui aconseguir. 

Finalment es realitza un estudi de l’impacte ambiental que suposa la variació de la 
mobilitat per cada cas, on es veurà que aquesta variació afecta notòriament a 
l’augment d’emissions de contaminants i al soroll de la zona d’estudi. 
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1. ANTECEDENTS 

Al llarg dels anys, Sabadell ha concentrat en el seu terme municipal un gran nombre 
d'empreses i indústries que l’han convertit en una de les ciutats més importants de 
Catalunya.  

El sector tradicional predominant a la ciutat ha estat la indústria tèxtil, sent el parc 
industrial del riu Ripoll la zona amb un major nombre d'indústries vinculades a aquest 
sector. 

Malgrat que el citat parc industrial segueix sent una important zona de concentració 
d'indústria tèxtil, en els últims anys s'ha produït una tendència decreixent d'aquest 
sector que ha provocat el tancament de moltes empreses i ha deixat en una mala 
situació econòmica a una altra gran part de les mateixes. 

El nou model econòmic ha motivat el fet que algunes de les activitats que es 
desenvolupaven en el riu s'hagin traslladat fora del terme de Sabadell, o que alguns 
sectors industrials, fruit de la deslocalització, hagin desplaçat la seva producció a 
altres països a la recerca de condicions de producció més competitives. 

Aquest procés de deslocalització ha afectat en gran mesura a les empreses tèxtils, la 
qual cosa ha comportat que la que ha estat una activitat econòmica predominant 
durant dècades en el riu s'hagi anat reduint fins a la situació actual. 

Aquest canvi obliga a reflexionar sobre l'actual situació productiva així com sobre el 
nou enfocament econòmic que s'hauria de donar a aquesta zona. Els canvis plantejats 
en la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell” [Ref.1] 
proposada es pretenen reactivar i potenciar el parc industrial del riu Ripoll mitjançant 
la millora de les infraestructures, la modernització d'instal·lacions i l'ampliació dels 
usos admissibles amb uns altres de menor incidència ambiental i major projecció 
econòmica que els actualment compatibles. 

D'acord amb estudis realitzats per la Cambra de Comerç de Sabadell [Ref.2], el Centre 
Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell [Ref.3], l'adequació necessària de la 
zona industrial del riu Ripoll hauria de realitzar-se sobre la base de dos aspectes: 

 

1. La modificació dels usos compatibles 

2. La compartimentació permesa de les parcel·les 
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1.1. Usos compatibles 

D'acord amb aquests estudis es proposa incloure com a nous usos compatibles 
(actualment es consideren incompatibles) amb l'àmbit del riu Ripoll, els següents: 

- Indústria artesanal 

- Recreatiu 

- Estació de servei 

- Restauració (lligada al oci propi del parc o per cobrir les necessitats de les 
activitats econòmiques de l’entorn) 

- Taller central de reparació de vehicles, sense accés directe de clients 

- Magatzem (com complementari a una activitat principal d’una mateixa empresa 
ubicada al terme municipal de Sabadell) o sistemes logístics de valor afegit, es 
a dir, aquells que s’efectuen manipulacions en els productes, no s’inclouen els 
magatzems destinats a ruptura de càrregues i transitaris de distribució.  

- Comerç (limitat al comerç a l’engròs) 

- Oficines 

 

1.2. Compartimentació de parcel·les 

D'altra banda, s'ha detectat la necessitat de modificar algunes de les condicions de les 
parcel·les establertes per l'actual PGMOS [Ref.1]. Aquesta modificació estaria lligada a 
les condicions d'utilització necessàries per als usos que es proposen com a compatibles 
en l'apartat anterior. 

Es proposa d'aquesta manera disminuir la superfície mínima de les naus, és a dir la 
seva compartimentació als efectes de les diferents activitats econòmiques, de 1500 a 
500 m2. 

 



Estudi de la influència de la modificació puntual proposada pel PGMOS a l’àmbit del riu Ripoll  Pàg. 7 
 

 
 

 

2. OBJECTIU 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar la influència que tindria una modificació del pla 
general d’ordenació de Sabadell a l’àmbit del riu Ripoll, pel que fa a la reducció de 
compartimentacions de les parcel·les industrials i al tipus d'activitat, sobre la mobilitat 
de la zona. 

El estudi consisteix en estudiar la influència sobre la mobilitat de l’àrea al voltant del 
riu Ripoll en el terme municipal de Sabadell de:  

a) una reducció de 1500 m2 fins a 500 m2 en les compartimentacions als efectes 
de les activitats econòmiques de les parcel·les industrials existents, i  

b) uns canvis de tipus d'activitat, respecte a la situació actual. Les noves activitats 
a considerar són les descrites en l’apartat 1.1.  

En aquest informe es mostra la informació disponible per fer l'estudi, les hipòtesis de 
partida i la metodologia que s’ha seguit, segons les fases en que s’ha realitzat l'estudi. 

Els resultats de la situació real actual (cas base o Cas 0), s’utilitzen com a referència 
per als nous casos hipotètics simulats: 

1) el cas d’una transformació de la situació actual amb una ocupació plena de les 
parcel·les actualment buides (susceptibles d'admetre usos industrials), i totes 
les naus compartimentades amb un mínim de 500m2, i mantenint les mateixes 
la resta de paràmetres urbanístics i infraestructures de vials actuals (Cas 1) 

2) el mateix cas anterior, però amb les noves infraestructures de vials previstes 
(Cas 2). 

Per a cada cas, s'estudien diferents supòsits pel que fa al tipus d'ocupació de les naus. 
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3. INFORMACIÓ DISPONIBLE 

3.1. Informació topogràfica 

- Plànol a escala 1:400.000 en format AutoCad de l’entorn de Sabadell i els 
municipis veïns. 

- Plànol a escala 1:25.000 en format AutoCad de les infraestructures viàries de 
l’entorn de Sabadell. 

- Plànols de les infraestructures viàries en fase de projecte a l’entorn de 
Sabadell. 

- Plànols en format AutoCad del Parc Industrial del riu Ripoll segons allò que 
s’estableix en la Modificació Puntual al Pla General a l’entorn del riu Ripoll 
(MPG-5) [Ref.5]. 

- Plànols en format AutoCad de detall de les diferents zones industrials del Parc 
Industrial del riu Ripoll i les infraestructures viàries que hi donen accés. 

3.2. Informació socioeconòmica 

- Dades estadístiques sobre mobilitat interna: població treballadora que viu i 
treballa a Sabadell. 

- Dades estadístiques sobre mobilitat externa: població treballadora que viu fora 
de Sabadell (es coneix la seva procedència) i que ve a treballar a Sabadell. Es 
disposa també de la forma de transport (individual, col·lectiu, a peu,...). 

- Ràtios de mobilitat de treballadors generada per activitat econòmica (nº de 
treballadors/hectàrea, nº de viatges/dia*hectàrea). Veure Annex C.1. 

- Ràtios de mobilitat de mercaderies generada per activitat econòmica (nº de 
palets generats per operació de càrrega i descàrrega de mercaderia i relació 
entre superfície del magatzem i nº de palets descarregats/dia). Es disposa de 
dades provinents del CIM Vallès i de un estudi sobre centres logístics a Sevilla 
(veure Annex D). 

- Inventari d'activitats existents a la zona d'estudi i volum de producció diària. 
Relació entre superfície de les indústries i nombre de treballadors. 

- Nombre mínim de viatges generats/dia en funció de l’activitat, establerts pel 
Decret 344/2006 a tenir en compte en els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada (Annex C.2). 

- Dades generals sobre capacitat màxima dels vials (vehicles/hora) (Annex B). 
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4. HIPÒTESIS PRELIMINARS 

- La població treballadora de l’àrea d'estudi que procedeix de Sabadell accedeix 
en transport privat i es distribueix uniformement per les diferents vies d'accés 
a la zona d'estudi. 

- La població treballadora de l’àrea d'estudi que procedeix de fora de Sabadell 
accedeix en transport privat, i amb una distribució similar al del conjunt 
general de població treballadora que arriba a Sabadell. 

- Tots el treballadors viatgen en el seu vehicle de forma individual i fan 3,55 
viatges diaris.  

- Cadascun dels camions de les empreses de l’àrea d’estudi fa 2 viatges diaris. 

- La mobilitat de treballadors i de mercaderies generada per les activitats de la 
zona d'estudi pot estimar-se mitjançant les ràtios disponibles. 

- Per als casos nous se suposa que l’activitat de les parcel·les actualment 
ocupades es manté constant. 

- La mobilitat de treballadors i de mercaderies considerada és únicament la 
generada per les activitats de la zona d’estudi. 
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5. METODOLOGIA 

La metodologia d’aquest estudi s’ha desenvolupat en dues fases, que es descriuen a 
continuació. 

5.1. Descripció general de l’àmbit de l’estudi. Situació actual o cas 
base (Cas 0) 

1) Dividir l’àrea d’estudi per zones en funció de la localització de les parcel·les i les 
rutes d’accés. 

2) Dividir els vials per les rutes d’accés a les zones en trams i identificar-los. 

3) Assignar a cada activitat el nº de treballadors que li correspongui en funció de 
les ràtios disponibles. Estimar el nombre de viatges/dia d’aquests treballadors. 

4) Calcular el nombre de treballadors procedents de Sabadell i els procedents de 
fora de Sabadell, usant la proporció entre uns i altres a nivell del conjunt 
estadístic. 

5) Assignar a cada activitat el nombre de camions de mercaderies, en funció de la 
proporció entre aquests i els treballadors, estimant d’aquesta manera el nº de 
camions de mercaderies/dia. 

6) Distribuir els viatges dels treballadors entre les rutes d'accés a la zona d'estudi, 
en funció de la procedència dels treballadors, tenint en compte la ubicació de 
l'activitat a la qual estan assignats: 

- Els procedents de Sabadell es distribuiran uniformement per les rutes 
d'accés des de Sabadell a la zona d'estudi. 

- Els procedents de fora de Sabadell es distribuiran segons la ruta d'accés 
òptim a la zona d'estudi, en funció de la seva procedència. 

 

7) Distribuir els viatges de les mercaderies de forma uniforme entre les rutes 
d'accés/sortida de la zona d'estudi, tenint en compte la ubicació de l'activitat a 
la qual estan assignades aquestes mercaderies. 

8) Sobre el plànol de la zona d'estudi, acolorir els vials sobre la base de la 
magnitud del nº de viatges/dia que circulen per ells, distingint la mobilitat de 
treballadors i la mobilitat de mercaderies. 
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5.2. Situació futura després de la reducció de la grandària de la 
compartimentació a 500 m2. Nous casos 

9) Crear diferents escenaris de distribució de noves activitats a la zona d'estudi 
amb una grandària de 500 m2, sense modificar les activitats actualment 
existents. 

10) Repetir els passos 3) a 8)  de la fase anterior per a cadascun dels escenaris. 

11) Per a cada escenari, calcular la mobilitat del escenari corresponent i les 
diferències en mobilitat entre aquest escenari i el cas base. 

12) Analitzar la compatibilitat d’altres usos no industrials en les parcel·les buides de 
la zona d’estudi, tenint en compte la mobilitat generada. Per calcular la seva 
mobilitat, s’analitzarà el cas de l’ús d’equipaments que, segons el Decret 
344/2006, genera una mobilitat d’uns 20 viatges/dia/100 m2 de sostre (Annex 
C.2), és a dir, unes quatre vegades més que en la indústria. 

Per saber si es produiran congestions de tràfic, s'usaran els valors de capacitat 
per carril establerts en els manuals d’ús comú (Annex B). 

Pel que fa al pas 9), s’han estudiat dos casos amb tres escenaris possibles cadascun: 

 

5.2.1. Ocupació plena de les parcel·les amb vials actuals (Cas 1) 

Se suposa que totes les parcel·les s'ocuparan amb activitats diverses amb una 
grandària de com a mínim 500m2, tot mantenint els mateixos vials i rutes d'accés que 
en el Cas 0. Es consideren tres escenaris possibles: 

Cas 1.a)  Indústria amb una superfície de 500m2. 

Cas 1.b)  Indústria amb una superfície entre  500m2 i 1500m2. 

Cas 1.c)  Indústria  amb una superfície de més de 1500m2. 

 

5.2.2. Ocupació plena de les parcel·les amb vials futurs (Cas 2) 

És un cas similar al Cas 1, però utilitzant els vials futurs i noves rutes d'accés a les 
parcel·les. Així mateix, es consideren tres escenaris possibles: 

Cas 2.a)  Indústria amb una superfície de 500m2. 

Cas 2.b)  Indústria amb una superfície entre  500m2 i 1500m2. 

Cas 2.c)  Indústria  amb una superfície de més de 1500m2. 
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6. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 

6.1. Zones i activitats 

L’ubicació dels polígons industrials del Parc Industrial del riu Ripoll és molt irregular. 
Les empreses estan distribuïdes al llarg del riu Ripoll. Conseqüentment al no tenir les 
empreses concentrades en una mateixa regió les vies d’accés a aquestes són 
diferents, per aquest motiu s’ha cregut convenient dividir l’àrea d’estudi en 5 zones.  

A cada zona s’ha assignat les parcel·les (UA i PE) 1 existents (veure Taula 6.1) i Figs. 
6.1 i 6.2). 

Taula 6.1. Resum de les diferents zones 

 
La Zona 1 està dividida per la carretera de Prats de Lluçanès i pel riu. Per accedir a la 
UA-R1 només es disposa d’un camí de terra sense asfaltar. Actualment no hi ha 
activitat econòmica. La via d’accés a UA-R2a i UA-R2b és la carretera de Prats de 
Lluçanès, és una zona apartada del casc urbà i l’accés s’ha de realitzar mitjançant un 
vehicle ja que no es disposa d’un camí o carril adaptat per una bici o per anar a peu. 

La Zona 2 disposa d’un millor accés que l’anterior, a partir de la carretera de Prats de 
Lluçanès. Els polígons estan més concentrats i són més propers al casc urbà. L’UA-R7, 
és l’únic d’aquesta zona que es troba a l’altre costat del riu, però està situat al costat 
del barri de Can Puiggener.  

La Zona 3 té una distribució molt heterogènia. UA-R19 i UA-R20 estan allunyades del 
casc urbà i disposen d’una mala accessibilitat. En canvi UA-R8, UA-R10, UA-R11 i UA-
R22 tenen accés a través de carretera i al casc urbà a partir de camins, escales i 
senders habilitats.  

La Zona 4 està formada per UA-R23b i PE-R2(R23a). Aquestes parcel·les estan 
situades al barranc del riu igual que les UA-R14, UA-R15, UA-R16 i UA-R17. Aquestes 
últimes són molt pròximes al barri Torre-Romeu i separades de les primeres pel riu. Es 
                                          
1 UA: Unitat d’actuació.  Són les diverses parcel·les que entraren dins de la Modificació del Pla General quan 
es va crear el Parc Industrial del riu Ripoll (MPG-5). 
PE: Plans Especials. Afecten a les parcel·les que per motius concrets no entraren en el MPG-5, però  s’ 
admet  l’ús industrial. 
 

Zona Parcel·la (Unitat d’Actuació o Pla Especial) 

Zona 1 UA-R1, UA-R2a, UA-R2b 

Zona 2 UA-R3, UA-R5, UA-R6, UA-R7 

Zona 3 UA-R8, UA-R10, UA-R11, UA-R19, UA-R20, UA-R22 

Zona  4 UA-R14, UA-15, UA-R16, UA-R17, UA-R23b, PE-R2(R23a) 

Zona 5 UA-R26 
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pot accedir a totes elles per carretera, però per creuar el riu només es disposa d’un 
pont com unió, habilitat per a vehicles i vianants.  

La Zona 5, UA-R26, es troba al sud del Parc industrial del riu Ripoll i just al límit 
municipal. Es tracta de la part del Molí d’en Galí pertanyent a Sabadell. Actualment 
està desocupada. 

Aquestes cinc zones descrites limiten l’àrea d’estudi.  

A la Taula 6.2 apareix el llistat de les empreses actualment actives del Parc Industrial 
del riu Ripoll a les 4 primeres zones, mitjançant les dades facilitades per l’Ajuntament 
de Sabadell. 

Taula 6.2. Empreses actualment existents a la zona d’estudi 

Z
O

N
A
1 

UA-R1 

1. ANDAMIS DEL VALLÈS SL Metal·lúrgia i construcció 

2. FOAMILAND SL Fabricació i comercialització d’embalatges 

3. EREDIS CATALUNYA SA Tall industrial. Metal·lúrgia 

4. MATRICERIA SALLÉS SL Matriceria i maquinària per alumini 
5. NORD MOTORREDUCTORS 

SA 
Fabricació de reductors 

6. DISME SL 
Fabricació i comercialització de material 

publicitari per a interiorisme i venda 

Z
O

N
A
 2

 

UA-R5 

1. PACERCA SL Lloguer de bens immobiliaris 
2. FABRICADOS DE LANA SL Sortit de roba i reparació de teixits 

3. FIBOSA SA Filats 
4. SA IDATEX Teixits i fabricats 

5. LVT LOGÍSTICA Logística i distribució 

UA-R6 

6. TIVANTI  SL Manufactures de tendals 

7. MAFITEX SA 
Comercialització i tall de fibres tèxtils. 

Aprestos i acabats de tintura 

8. SA BROS 
Tintoreria industrial de llanes i altres matèries 

tèxtils 
UA-R7 9. APRESTOS DE LANERIA SA Tints i acabats tèxtils 

Z
O

N
A
 

3 

UA-R8 1. LLEGIES PUIG (LEP SL) Fabricació de lleixiu diluït 

UA-R19 
2. VELTA SAU I ACABADOS 

TINTORETTO SA 
Tints i acabats tèxtils 

Z
O

N
A
 4

 

UA-R23b 
1. Servei  SA Lloguer i reparació de vehicles industrials 

2. Privi Dos SL Lloguer d’immobles 

PR-
R2(R23) 

3. GABARRÓ HERMANOS SA 
Comercialització de fustes i productes 

derivats 
4. MADERAS DACHS SA Comercialització i transformació de fustes 
5. KOTO ARRAONSE DE 

SERVEIS SL 
Serveis administratius i comptables i 

consultoria 
6. IMMOBLES GABARRÓ SA Lloguer d’immobles 

UA-R14 
7. NEW TEXTIL SA 

Importació i exportació de filats. Magatzem i 
distribució 

8. QUALITEX SA Tints i acabats tèxtils 
9. PORTOTRANS SL Transport de mercaderies per carretera 

UA-R17 
10. PALINOX INGENIERIA Y 

PROYECTOS SL 

Desenvolupament , disseny i implementació 
de projectes de fabricació per a la indústria 

alimentaria i comerç de maquinaria 
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Fig. 6.1. Entorn geogràfic de l’àrea d’estudi. 

(Ampliació del plànol a l’Annex H, Plànol 01) 
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Fig. 6.2. Zones de l’àrea d’estudi 

(Ampliació a l’Annex H, plànol 03, plànol 04 i plànol 05) 
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6.2. Vials 

Tots els vials principals per al trànsit de persones i mercaderies s’han dividit per 
trams, com es pot veure a les Figs. 6.3 i 6.4, respectivament.  

Els trams dels vials existents han estat nomenats emprant la següent nomenclatura: 
“Xn”, on “X” és una lletra que representa el nom del vial (A, B, C...) i “n” és el número 
del tram (1, 2, 3...). Si la lletra és majúscula, es tracta d'un vial en direcció nord-sud, 
si és minúscula, és un vial amb direcció est-oest. 

En el cas dels trams de transports de mercaderies, s’utilitzen les lletres “N”, “S”, “E” i 
“O”, per indicar la procedència de les mercaderies, i la lletra “I”, per indicar un vial 
intern d’una zona concreta. 

 

6.2.1 Vials actuals 

A l’hora de decidir les rutes per arribar a cada zona d’estudi des dels diferents orígens, 
s’ha optat per aquelles vies que s’utilitzen normalment en l’actualitat, intentant 
sempre evitar el centre de la ciutat i fent el recorregut més curt o més ràpid.  

Pel que fa al transport de mercaderies, s’ha optat per rutes que voregessin en la 
mesura del possible el casc urbà, excepte en aquells casos en que el destí de les 
mercaderies són les tendes o tallers del propi municipi. 

A grans trets es poden descriure les següents vies principals: 

RUTA A 

Creua la ciutat de Sud a Nord, transcorrent per les Rambles d’Ibèria, de Ponent i les 
Avingudes de Francesc Macià, Josep Tarradelles i de l’Alcalde Moix. Connecta la C-58 
amb la Plaça d’Espanya i el riu Ripoll. 

RUTA B 

Coincideix amb la Carretera de Terrassa, creua Sabadell per unir la AP-7 amb 
Terrassa. 

RUTA C 

Coincideix amb la Gran Via de la Generalitat i encercla la ciutat per l’Est. És un punt 
de trànsit conflictiu i d’obligat recorregut per arribar fins a la vora del riu. A efectes 
d’aquest estudi, s’ha ampliat aquesta ruta pel Sud, fins a arribar a l’Aeroport i a 
Barberà del Vallès. 

RUTA D 

Coincideix amb la carretera de Castellar del Vallès, que arriba a la zona del riu Ripoll 
des del Nord-Oest. Es la principal via de comunicació de Sabadell amb els municipis 
situats al Nord. 
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RUTA E 

Principalment utilitzada per al transport de mercaderies, coincideix amb la carretera 
de Santa Perpètua. Principal via d’entrada des de l’Est. També s’ha inclòs en aquesta 
ruta les vies que connecten la carretera de Santa Perpetua amb la Carretera de 
Parets. 

RUTA N 

Carretera que connecta Parets del Vallès amb Sabadell. Arriba des del Nord i creua un 
pont per arribar a Sabadell. 

Es compta també amb les denominades rutes a, b, c i d que són carrers del centre 
del municipi que connecten transversalment entre si, les rutes anteriors. 

Ruta a: Ronda Zemanhof / Carrer Vilarrubias  

Ruta b: Carrer de les Tres Creus (Centre del Municipi) 

Ruta c: Carrer de Joaquim Blume 

Ruta d: Carrer de Ramon Llull / Carrer de Calders / Accés al Molí Galí 

Pel que fa a les vies ràpides, principalment es compta amb la AP-7 i la C-58 que 
transcorren al Sud de Sabadell i la comuniquen amb Terrassa a l’Oest i amb el 
Barcelonès al Sud-est. 

6.2.2 Vials futurs 

A curt i mitjà termini, estan projectats o en procés d’execució diversos trams i 
infraestructures que afectaran la mobilitat a l’entorn de la zona estudiada. Aquestes 
infraestructures seran de vital importància en el moment d’estudiar la situació futura 
de la zona industrial del riu Ripoll. 

Alguns d’aquests trams encara es troben en estat de projecte o estudi i per tant no 
tenen un recorregut definitiu. A efectes d’aquest estudi s’ha adoptat pel traçat que 
s’ha considerat més probable a partir de la informació disponible a l’actualitat. 

Els principals vials i trams són els següents: 

Ronda Oest 

Aquesta via transcorre a l’Oest de la ciutat amb direcció Sud-Nord i representa una via 
d’accés al Nord de Sabadell, sense haver de creuar la ciutat pel mig. Actualment el 
seu primer tram està ja construït i el segon tram està aprovat i pendent d’execució.  

La principal aportació d’aquest vial és la connexió de l’Avinguda d’Estrasburg amb la 
C-58. 



Estudi de la influència de la modificació puntual proposada pel PGMOS a l’àmbit del riu Ripoll  Pàg. 21 
 

 
 

 

Ronda Nord 

Aquesta via, coneguda com a 4rt cinturó, ha de transcorre a l’Oest de la ciutat amb 
direcció Sud-oest a Nord-est. És una infraestructura d’àmbit autonòmic que enllaça les 
principals ciutats del pre-litoral català. Actualment està en procés d’estudi i el seu 
traçat es objecte de controvèrsia i no està del tot definit. 

La principal aportació d’aquest vial al àmbit d’estudi és la connexió entre Terrassa, La 
C-58 i la Carretera de Castellar B-124. 

Ronda Est 

Aquesta via, ha de transcorre al Nord-est de Sabadell, amb direcció Sud-est cap a 
Nord-est. El seu traçat, en projecte d’estudi, transcorre paral·lel al riu Ripoll, uns 
centenars de metres per sobre de la seva riba Nord.  

El traçat del seu primer tram s’ha decidit entre la Carretera de Santa Perpètua i la 
Carretera de Parets. Pel sud, s’allarga fins a connectar amb la C-58 a l’alçada de 
Barberà. 

El seu segon tram, entre la Carretera de Parets i la Ronda Nord, no està del tot definit, 
ni se’n coneixen els plans d’execució, i per tant s’ha optat per no contemplar-lo al 
estudi. 

Ponts Nous 

Estan projectats dos ponts sobre el riu Ripoll dins les zones del present estudi i que 
tenen com a finalitat eliminar alguns vials amb revolts molt tancats que dificulten la 
circulació de camions. 

El traçat adoptat en aquest estudi, per a cadascuna de les vies descrites es pot 
observar a la Fig. 6.5. 
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Fig. 6.3. Vials utilitzats pels vehicles particulars actualment. 

(Ampliació del plànol a l’Annex H, Plànol 06) 
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 Fig. 6.4. Vials utilitzats pel transport de mercaderies actualment. 

(Ampliació del plànol a l’Annex H, Plànol 07) 
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Fig. 6.5. Traçat dels vials futurs a efectes d’aquest estudi  

(Ampliació del plànol a l’Annex H, Plànol 02) 
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7. SITUACIÓ ACTUAL (CAS 0) 

7.1. Mobilitat de persones (Cas 0) 

Es considera com a poblacions principals de les quals procedeixen els treballadors de 
l’àrea d’estudi, per ordre d’importància, les següents:  

- Sabadell 

- Barcelona 

- Terrassa 

- Barberà del Vallès 

- Castellar del Vallès 

- Sant Quirze del Vallès 

- Cerdanyola del Vallès 

- Badia del Vallès 

- Sant Cugat del Vallès 

- Rubí 

- Badalona 

- Resta de Catalunya 

La població provinent de la resta de Catalunya es reparteix en parts iguals entre les 
altres poblacions esmentades. 
 
El nombre de desplaçaments diaris d’aquests treballadors i el seu percentatge per a 
cada població de procedència apareix a la Taula 7.1. 
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Taula 7.1. Desplaçaments diaris dels treballadors  

Procedència 
Desplaçaments 

diaris 
Percentatge de viatges diaris 

(%) 

Sabadell 24086 57,7 

Barcelona 2781 6,66 

Terrassa 3259 7,80 

Barberà del Vallès 2186 5,24 

Castellar del Vallès 2222 5,32 

Sant Quirze del Vallès 1784 4,27 

Cerdanyola del Vallès 1374 3,29 

Badia del Vallès 1164 2,79 

Sant Cugat del Vallès 947 2,27 

Rubí 974 2,33 

Badalona 974 2,33 

 

 

Per determinar el trànsit de persones que hi ha actualment a la zona estudiada s’han 
realitzat els càlculs a partir del supòsits de que tots els treballadors assisteixen a la 
feina amb el seu vehicle particular, i el seu nombre s’estima a partir de la ràtio per a 
indústria convencional obtinguts a partir de la situació actual. 
Suposant que totes les indústries de l’àrea són indústries convencionals s’ha aplicat la 
següent ràtio per obtenir una quantitat aproximada dels treballadors de cada una 
d’elles (veure Annex C): 

Ràtio utilitzat = 75 m2/treballador ≈ 133 treballadors/ha 

A partir de les dades facilitades per la Cambra de Comerç [Ref.2] es pot estimar que 
el  nombre de treballadors que accedeixen a l’àrea d’estudi amb el seu vehicle 
particular és 2540.  
Estimant que el nombre de treballadors és proporcional als m2 de la superfície de la 
indústria, i assumint que cada treballador va a la zona d'estudi i torna a la seva llar 
amb el seu vehicle particular, el nombre resultant de viatges/dia a l’àrea d’estudi es 
redueix als valors mostrats a la Taula 7.2 i a la Fig. 7.1. 
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Taula 7.2. Estimació del nombre de vehicles/dia per zones 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Sabadell 933 1931 522 1817 

Barcelona 108 223 60 210 

Terrassa 126 261 71 246 

Barberà del Vallès 85 175 47 165 

Castellar del Vallès 86 178 48 168 

Sant Quirze del Vallès 69 143 39 134 

Cerdanyola del Vallès 53 110 30 104 

Badia del Vallès 45 93 25 88 

Sant Cugat del Vallès 37 76 20 71 

Rubí 38 78 21 73 

Badalona 38 78 21 73 

Total 1618 3346 904 3149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
  
  

Pàg. 28  Memòria
 

 Fig. 7.1. Mobilitat de persones actualment (Cas 0) 

(Ampliació del plànol a l’Annex H, Plànol 08) 
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En la Taula 7.3 es mostra la distribució dels vehicles per trams, tenint en compte la 
procedència dels treballadors i el seu repartiment en funció de la zona de destinació a 
la qual pertanyen. Les rutes escollides per a l'accés dels treballadors a les seves 
empreses, definides en aquest estudi, es poden trobar a l’Annex G. 

Taula 7.3. Resum del trànsit diari de vehicles particulars per trams (Cas 0) 

Trams 
Mobilitat de treballadors 

(vehicles/dia) 
A1 1438 
A2 1438 
A3 1569 
A4 1569 
A5 1465 
A6 595 
B1 3478 
B2 606 
B3 606 
B4 134 
B5 0 
B6 0 
B7 0 
C1 3478 
C2 4155 
C3 1765 
C4 1677 
C5 1159 
C6 706 
C7 455 
C8 251 
C9 0 
D1 480 
D2 1926 
D3 4916 
E1 0 
E2 0 
E3 0 
E5 0 
a1 904 
a2 131 
a3 131 
b1 5203* 
b2 5203* 
b3 3149 
c1 453 
d1 0 
d2 0 
d3 0 

* a efectes de càlcul, s’ha agrupat en aquests trams tota la mobilitat dels 
treballadors  residents a Sabadell 
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Per al càlcul de rutes, s’ha considerat que els treballadors de Sabadell partien del 
centre de la ciutat. Per aquest motiu els trams b1 i b2, remarcats amb negreta, 
generen una mobilitat molt elevada. Com que segurament la procedència d’aquests 
estarà distribuïda pel centre de la ciutat, els itineraris dels desplaçaments no tenen 
forçosament que ser els trams b1 i b2; per tant, s’han repartit aquests treballadors 
per 12 carrers diferents que desemboquen a la Gran Via on, un cop en aquesta, 
puguin desplaçar-se cap a la seva zona de destí. Això s’ha repetit en els casos de 
treballadors utilitzant les vies actuals. 

 

7.2. Mobilitat de mercaderies (Cas 0) 

L’estimació de la mobilitat de mercaderies es basa en les dades del CIM Vallès. 
 
Segons les dades del CIM Vallès, se suposa que per cada 100 m2 hi haurà 3,1 
vehicles/dia, dels quals el 37,8% seran camions. Per tant es considera una ràtio de 
1,17 camions/100 m2 d’activitat industrial. 
 
En aquest cas, per determinar l’origen dels camions de transport de mercaderies, es 
considera que tots procedeixen en mateixa proporció de les diferents àrees 
geogràfiques de Catalunya.  
 
Les rutes que s’utilitzen per arribar des dels orígens fins a cadascuna de les zones, no 
tenen perquè coincidir amb les dels vehicles privats dels treballadors i es troben 
recollides en el Annex G. 
 
En aquest apartat s’estudiarà el transit de camions independentment del de vehicles i 
s’obtindrà el nombre de camions que circularan per cadascuna de les diferents vies.  
 
Les indústries contemplades són les que es troben actualment actives i les 
infraestructures són les actuals. 
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Taula 7.4. Mobilitat diària de vehicles privats i camions segons dades del CIM 
Vallès (Cas 0) 

 

Parcel·la 

Superfície 

(m2) 

Vehicles 

privats/dia Camions/dia 

UA-R1A 38924 911 456 

UA-R5 25951 608 304 

UA-R6 30150 706 353 

UA-R7 24424 572 286 

UA-R8 4711 110 55 

UA-R14 11267 264 132 

UA-R17 23913 560 280 

UA-R19 17056 399 200 

UA-R23b 14073 329 165 

PE-R2 26545 621 311 

Total  5080 2542 

 

Els resultats apareixen a les Taules 7.4 a 7.6 i a la Fig. 7.2. El nombre de viatges/dia 
es igual al nombre de vehicles privats (o camions) multiplicat per 3.55 en el cas de 
vehicles privats i per 2 en el cas de mercaderies. 
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Taula 7.5. Distribució per zones de la mobilitat diària de camions segons 
dades del CIM Vallès (Cas 0) 

 

camions/dia 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Nord-Oest 65  135  36  127 

Nord-est 65  135  36  127 

Est 65  135  36  127 

Sud-est 65  135  36  127 

Sud 65  135  36  127 

Oest 65  135  36  127 

Sabadell 65  135  36  127 

Total 456 943 255 888 
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Taula 7.6. Resum del trànsit diari de mercaderies per trams (Cas 0) 

Trams 
 

Mobilitat de mercaderies 
(camions/dia) 

A1 400 
A2 400 
A3 600 
A4 600 
A5 363 
A6 363 
B1 963 
B2 0 
B3 0 
B4 0 
B5 0 
B6 0 
B7 0 
C1 963 
C2 654 
C3 527 
C4 127 
C5 127 
C6 0 
C7 0 
C8 0 
D1 363 
D2 689 
D3 1363 
E1 363 
E2 163 
E3 290 
E4 163 
E5 200 
I4 200 
N1 363 
S1 563 
S2 563 
S3 127 
a1 382 
a2 436 
a3 236 
b1 127 
b2 127 
b3 507 
c1 127 
d1 0 
d2 0 
d3 0 
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Fig. 7.2. Mobilitat de mercaderies actualment (Cas 0). 

(Ampliació del plànol en l’Annex H, Plànol 09) 
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8. CAS A PLENA OCUPACIÓ AMB ELS VIALS ACTUALS (CAS 1)  

En aquesta segona fase de l’estudi, es procedirà a simular les possibles opcions el Parc 
Industrial del riu Ripoll. Es prendran com a referència el nombre total de treballadors 
facilitat per la Cambra de Comerç de Sabadell (dades de 2008): 2540 treballadors. 

En aquest primer supòsit es considerarà que totes les zones del Parc Industrial del riu 
Ripoll s’instal·laran indústries, en les parcel·les compartimentades en activitats a partir 
de 500 m2, mantenint les vies d’accés actuals. 

Es considerarà que totes les zones actualment buides seran ocupades per: 
 

 Cas 1.P.a: Indústries amb una superfície de 500 m2.  
 Cas 1.P.b: Indústries amb una superfície entre  500 i 1500 m2  
 Cas 1.P.c: Indústries amb una superfície de més de 1500 m2 

A l’hora d’estudiar aquests escenaris ens trobem amb l’inconvenient que, 
segons el Decret 344/2006, no hauria d’haver-hi cap diferència en la mobilitat pel que 
fa a la compartimentació de les parcel·les en diferents activitats econòmiques, ja que 
no se’n fa distinció segona la seva superfície. P.e.: 

Ràtio = n viatges/dia/100 m2 (Decret 344/2006) 

3 activitats de 500 m2 = 1 activitat de 1500 m2 = 15·n viatges/dia 

Per poder realitzar aquestes hipòtesis s’utilitzen els percentatges extrets de les dades 
actuals del nombre de desplaçaments de treballadors a les indústries a la zona de 
Sabadell, facilitades pel Centre Metal·lúrgic de Sabadell. Els ràtios utilitzats es troben 
a la taula resum de l’Annex C. Els resultats del nombre de desplaçaments 
corresponents a aquests tres supòsits es mostren a la Taula 8.1 
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Taula 8.1. Distribució de la mobilitat diària (vehicles/dia) dels treballadors 
per parcel·les (unitats d’activitat i plans especials) (Cas 1) 
 

Parcel·la Superfície (m2) Cas 1.P.a Cas 1.P.b Cas 1.P.c 
UA-R1A 38924 1617 1617 1617
UA-R2a 12074 581 476 350
UA-R2b 18166 874 717 527
UA-R3 23164 1114 914 672
UA-R5 25951 1078 1078 1078
UA-R6 30150 1253 1253 1253
UA-R7 24424 1015 1015 1015
UA-R8 4711 196 196 196
UA-R10 19552 941 771 567
UA-R11 12944 623 511 375
UA-R14 11267 468 468 468
UA-R15 26758 1287 1055 776
UA-R16 7158 344 282 208
UA-R17 23913 994 994 994
UA-R19 17056 709 709 709
UA-R20 9330 449 368 270
UA-R22 3056 147 121 89
UA-R23b 14073 585 585 585
UA-R26 15629 752 616 453
PE-R2 26545 1103 1103 1103

Total de vehicles/dia  16130 14848 13305
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Per la relació entre el número de vehicles dels treballadors i el número de camions de 
mercaderies, s’ha utilitzat l’ informació facilitada pel CIM Vallès (també aplicada en el 
Cas 0 per les mercaderies), segons la qual el 37.8% dels desplaçaments diaris són de 
mercaderies i el 62.2% dels treballadors. Per calcular-ho, s’han obtingut els 
treballadors per cada parcel·la, i mitjançant aquests valors s’obtenen les viatges diaris 
de mercaderies en el Cas 1. Aquests resultats es mostren a la Taula 8.2. 
 
Igual que en el cas dels treballadors, es consideraran que totes les zones actualment 
buides seran ocupades per: 
 

 Cas 1.M.a: Indústries amb una superfície de 500 m2.  
 Cas 1.M.b: Indústries amb una superfície entre 500 i 1500 m2  
 Cas 1.M.c: Indústries amb una superfície de més de 1500 m2 

 
 

Taula 8.2. Distribució de la mobilitat diària de mercaderies (camions/dia) per 
parcel·les (unitats d’activitat i plans especials) (Cas 1)  

Parcel·la Superfície (m2) Cas 1.M.a Cas 1.M.b Cas 1.M.c 
UA-R1A 38924 456 456 456 
UA-R2a 12074 199 163 120 
UA-R2b 18166 299 245 180 
UA-R3 23164 382 313 230 
UA-R5 25951 304 304 304 
UA-R6 30150 353 353 353 
UA-R7 24424 286 286 286 
UA-R8 4711 55 55 55 
UA-R10 19552 322 264 194 
UA-R11 12944 213 175 128 
UA-R14 11267 132 132 132 
UA-R15 26758 441 361 266 
UA-R16 7158 118 97 71 
UA-R17 23913 280 280 280 
UA-R19 17056 200 200 200 
UA-R20 9330 154 126 93 
UA-R22 3056 50 41 30 
UA-R23b 14073 165 165 165 
UA-R26 15629 257 211 155 
PE-R2 26545 311 311 311 

Total de camions/dia  4977 4538 4009 
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Taula 8.3. Increments de mobilitat diària de persones i mercaderies (Cas 1) 
respecte el cas inicial (Cas 0) en els trams actuals 

 Increment  persones respecte el Cas 0 Increment mercaderies respecte el Cas 0 
Trams Cas 1.P.a Cas 1.P.b Cas 1.P.c Cas 1.M.a Cas 1.M.b Cas 1.M.c 

A1 744 607 448 250 204 152 
A2 744 607 448 250 204 152 
A3 1054 861 634 541 442 327 
A4 1163 949 699 541 442 327 
A5 963 786 578 348 284 210 
A6 469 384 283 348 284 210 
B1 1930 1582 1164 723 590 438 
B2 717 584 433 0 0 0 
B3 608 496 368 0 0 0 
B4 234 191 141 0 0 0 
B5 474 388 285 0 0 0 
B6 434 355 261 0 0 0 
B7 109 88 65 0 0 0 
C1 1930 1582 1164 723 590 438 
C2 3552 2911 2142 447 364 270 
C3 1340 1100 810 404 329 244 
C4 1255 1030 759 80 65 48 
C5 841 692 508 80 65 48 
C6 627 515 379 0 0 0 
C7 428 352 258 0 0 0 
C8 199 163 121 0 0 0 
D1 377 310 228 348 284 210 
D2 1639 1340 987 702 573 424 
D3 2674 2189 1612 973 794 590 
E1 0 0 0 348 284 210 
E2 0 0 0 223 182 134 
E3 0 0 0 303 247 182 
E4 0 0 0 223 182 134 
E5 0 0 0 199 162 120 
I4 0 0 0 125 102 76 
N1 0 0 0 348 284 210 
S1 0 0 0 473 386 286 
S2 0 0 0 510 416 308 
S3 0 0 0 80 65 48 
a1 2162 1771 1302 653 535 394 
a2 310 254 186 522 427 315 
a3 310 254 186 397 325 239 
b1 3671* 3009* 2212* 117 95 70 
b2 3671* 3009* 2212* 117 95 70 
b3 1631 1340 984 321 261 193 
c1 235 194 142 154 125 92 
d1 21 17 13 37 30 22 
d2 753 614 453 74 60 44 
d3 753 614 453 222 180 132 

* a efectes de càlcul, s’ha agrupat en aquests trams tota la mobilitat dels treballadors residents a Sabadell 
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La diferència en mobilitat per trams entre el Cas 1 i el Cas 0 es mostra a la Taula 8.3, 
ressenyant en taronja els augments de la mobilitat i en verd les disminucions. 
 
Per accedir a les diferents parcel·les, s’han considerat els trams interns que apareixen 
a la Taula 8.4 per cada zona. Aquests són els mateixos per a tots els casos, ja que no 
pateixen modificacions. Per aquest motiu el flux de mobilitat en el cas 1 i 2 seran 
iguals, no variarà d’un cas a l’altre. S’ha considerat que els vehicles, ja siguin tant de 
treballadors com de mercaderies, que arriben a cada zona es distribueixen  
proporcionalment a cada parcel·la segons la seva superfície. 
 
 
Taula 8.4. Distribució de la mobilitat diària de persones i mercaderies per els 
trams interns en el Cas 0 i Cas 1 

 Tram Cas 0.P Cas 0.M Cas 1.P.a Cas 1.P.b Cas 1.P.c Cas 1.M.a Cas 1.M.b Cas 1.M.c 

D1a 911 257 1729 1581 1404 537 486 425

I1 0 0 536 491 435 167 151 132

I2 0 0 1343 1229 1090 417 378 331

I3 1810 510 2413 2305 2174 717 680 635

I4 127 36 429 375 309 139 121 98

I5 127 36 429 375 309 139 121 98

I6 973 274 1297 1239 1168 385 365 341

I7 265 75 899 785 647 292 253 205

I8 441 124 1494 1305 1076 485 420 341

I9 176 50 595 520 428 193 167 136

I10a 1983 559 3011 2826 2604 911 848 771

I10b 1660 468 2520 2365 2179 763 709 646

I10c 892 251 1354 1271 1171 410 381 347

I10d 686 194 1042 978 901 315 293 267

I11 762 215 1157 1086 1000 350 326 296

I12 231 65 784 685 565 254 220 179

I13 837 236 1116 1066 1006 332 314 294

I14 64 18 217 189 156 70 61 49

O1 788 222 1051 1003 946 312 296 276

O2 788 222 1051 1003 946 312 296 276
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Taula 8.5. Increments de mobilitat diària en els trams interns de persones i 
mercaderies del Cas 1 respecte al Cas 0  

Tram Increment persones respecte cas 0 Increment mercaderies respecte cas 0 
 Cas 1.P.a Cas 1.P.b Cas 1.P.c Cas 1.M.a Cas 1.M.b Cas 1.M.c 

D1a 818 671 493 151 132 147

I1 536 491 435 378 331 368

I2 1343 1229 1090 169 124 150

I3 603 495 364 85 62 277

I4 303 248 182 85 62 277

I5 303 248 182 91 67 81

I6 324 266 195 178 131 65

I7 634 520 382 295 217 156

I8 1054 864 635 118 86 90

I9 420 344 253 47 35 171

I10a 168 137 101 112 82 45

I10b 398 326 240 30 22 204

I10c 106 87 64 100 73 68

I10d 356 292 215 111 82 47

I11 395 324 238 155 114 75

I12 553 453 333 78 58 69

I13 279 229 168 43 31 122

I14 153 125 92 74 54 83

O1 262 215 158 74 54 83

O2 262 215 158 151 132 147
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9. CAS A PLENA OCUPACIÓ AMB VIALS FUTURS (CAS 2)  
 
En aquest supòsit es considerarà que totes les zones del Parc Industrial del riu Ripoll 
s’instal·laran activitats, en les parcel·les compartimentades fins a un màxim de 500 
m2, utilitzant les noves vies d’accés previstes. 
 
Com en el Cas 1, es consideraran que totes les zones actualment buides seran 
ocupades per: 
 

 Cas 2.a: Indústries amb una superfície de 500 m2.  
 Cas 2.b: Indústries amb una superfície entre  500 i 1500 m2. 
 Cas 2.c: Indústries  amb una superfície de més de 1500 m2. 

 
La distribució tant de treballadors com de mercaderies per a cada parcel·la seran 
iguals que en el Cas 1. Així doncs s’utilitzen les mateixes taules 8.1 i 8.2, per aquest 
cas, canviant els recorreguts dels vehicles incorporant els nous trams. 
 
A part dels trams futurs, en aquest cas s’utilitzen alguns trams ja existents actualment 
però que en el Cas 1 no eren necessaris. Els resultats dels increments per cada tram 
es mostren a la Taula 9.1. Els nous trams s’han ressenyat en negretes i els seus valors 
de mobilitat en cursiva. 
 
 

Taula 9.1. Increments de mobilitat diària de persones i mercaderies (Cas 2) 
respecte el cas inicial (Cas 0) amb els nous vials 

 
Increment persones respecte el Cas 

0 
Increment mercaderies respecte el Cas 

0 

Trams Cas 2.P.a Cas 2.P.b 
Cas 

2.P.c 
Cas 2.M.a Cas 2.M.b Cas 2.M.c 

A1 1119 971 792 -22 -42 -64

A2 -1438 -1438 -1438 -400 -400 -400

A3 -1367 -1393 -1424 -599 -599 -599

A4 -1367 -1393 -1424 -599 -599 -599

A5 -1465 -1465 -1465 -363 -363 -363

A6 -28 -82 -147 -363 -363 -363

B1 1996 1622 1169 398 288 162

B2 -355 -371 -389 0 0 0

B3 240 171 93 0 0 0

B4 397 354 304 0 0 0

B5 0 0 0 0 0 0

B6 0 0 0 0 0 0

B7 0 0 0 0 0 0

C1 1996 1622 1169 398 288 162

C2 2587 2057 1417 -483 -498 -515

C3 -632 -753 -899 -526 -533 -541

C4 -544 -665 -811 -127 -127 -127

C5 -711 -737 -771 -127 -127 -127
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C6 -573 -581 -591 0 0 0

C7 -455 -455 -455 0 0 0

C8 -118 -126 -136 0 0 0

C9 317 289 257  

D1 1515 1347 1151 537 463 378

D2 541 336 88 347 260 160

D3 1536 1152 689 377 247 99

E1 230 187 138 -178 -213 -253

E2 0 0 0 -163 -163 -163

E3 0 0 0 781 706 621

E4 0 0 0 872 797 712

E5 230 187 138 -15 -50 -90

I4 0 0 0 78 46 8

N1 0 0 0 311 254 188

P1 4780 4489 4133 414 384 350

P2 3165 2756 2265 1255 1126 974

RE 1428 1291 1124 1869 1682 1464

RN 2157 1976 1765 597 548 492

RO1 2199 2061 1902 650 604 552

RO2 2199 2061 1902 650 604 552

RO3 1301 1243 1174 378 358 336

RO4 898 818 728 272 246 216

S1 0 0 0 -326 -333 -341

S2 0 0 0 -526 -533 -541

S3 0 0 0 -127 -127 -127

a1 -702 -728 -759 91 43 -14

a2 71 45 14 -158 -190 -228

a3 71 45 14 -94 -113 -136

b1 4105 3364 2473 117 95 70

b2 4105 3364 2473 117 95 70

b3 -3149 -3149 -3149 -507 -507 -507

c1 -88 -116 -150 -127 -127 -127

d1 50 40 30 0 0 0

d2 76 72 54 0 0 0

d3 753 614 453 259 210 154
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Taula 9.2. Increments de mobilitat diària de persones i mercaderies amb  els 
nous vials (Cas 2) respecte els vials actuals (Cas 1) amb plena ocupació de 
l’àrea d’estudi 

 
Increment persones Cas 2 vs. Cas 

1 
Increment mercaderies Cas 2 vs. 

Cas 1 
Trams Cas P.a Cas P.b Cas P.c Cas M.a Cas M.b Cas M.c 

A1 375 364 344 -272 -246 -216

A2 -2182 -2045 -1886 -650 -604 -552

A3 -2421 -2254 -2058 -1141 -1042 -927

A4 -2530 -2342 -2123 -1141 -1042 -927

A5 -2428 -2251 -2043 -711 -647 -573

A6 -497 -466 -430 -711 -647 -573

B1 66 40 5 -325 -302 -276

B2 -1072 -955 -822 0 0 0

B3 -368 -325 -275 0 0 0

B4 163 163 163 0 0 0

B5 -474 -388 -285 0 0 0

B6 -434 -355 -261 0 0 0

B7 -109 -88 -65 0 0 0

C1 66 40 5 -325 -302 -276

C2 -965 -854 -725 -1036 -949 -849

C3 -1972 -1853 -1709 -1036 -949 -849

C4 -1799 -1695 -1570 -207 -192 -175

C5 -1552 -1429 -1279 -207 -192 -175

C6 -1200 -1096 -970 0 0 0

C7 -883 -807 -713 0 0 0

C8 -317 -289 -257 0 0 0

C9 317 289 257  

D1 1138 1037 923 189 179 168

D2 -1098 -1004 -899 -355 -313 -264

D3 -1138 -1037 -923 -597 -548 -492

E1 230 187 138 -526 -497 -463

E2 0 0 0 -386 -345 -297

E3 0 0 0 621 576 525

E4 0 0 0 649 615 578

E5 230 187 138 -214 -212 -210

I4 0 0 0 -47 -56 -68

N1 0 0 0 -37 -30 -22

P1 4780 4489 4133 -297 -263 -223

P2 3165 2756 2265 145 117 81

RE 1428 1291 1124 1662 1490 1289

RN 2157 1976 1765 -438 -369 -284

RO1 2199 2061 1902 -308 -259 -199

RO2 2199 2061 1902 17 43 77

RO3 1301 1243 1174 134 136 139

RO4 898 818 728 28 24 19

S1 0 0 0 -791 -738 -678



 
 

   
  
  

Pàg. 44  Memòria
 

S2 0 0 0 -244 -222 -197

S3 0 0 0 -74 -60 -44

a1 -2864 -2499 -2061 399 365 324

a2 -239 -209 -172 56 66 76

a3 -239 -209 -172 -25355 -23124 -20552

b1 434 355 261 244 222 197

b2 434 355 261 244 222 197

b3 -4780 -4489 -4133 0 0 0

c1 -323 -310 -292 0 0 0

d1 29 23 17 0 0 0

d2 -677 -542 -399 0 0 0

d3 0 0 0 259 210 154

  

 
Les Figs. 9.1 i 9.2 presenten la diferència de la mobilitat entre el Cas 2 i el Cas 1, pel 
que fa als vehicles privats dels treballadors i als camions de mercaderies, 
respectivament, i tenint compte la compartimentació mínima de les parcel·les a 500 
m2. 
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Fig. 9.1. Diferències entre la mobilitat pel Cas 2.P.a i pel Cas 1.P.a. 

(Ampliació del plànol en l’Annex H, Plànol 22) 
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Fig. 9.2. Diferències entre la mobilitat pel Cas 2.M.a i pel Cas 1.M.a. 

(Ampliació del plànol en l’Annex H, Plànol 23) 
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10. ESTUDI DE POSSIBLES USOS ALTERNATIUS 

En els nous usos proposats per a la zona d’estudi s’inclouen usos diferents de 
l’industrial, que a efectes de mobilitat generen uns desplaçaments de característiques 
diferents als estudiats. Aquests nous usos s'inclouen sota el nom genèric 
d'”equipaments” (esportius, educatius, etc.), que generen una mobilitat on les ràtios 
de mobilitat/m2 d’activitat utilitzats fins ara per a la indústria no són adequades. 

En canvi, la resta dels usos compatibles a l’àrea d’estudi (veure 1.1), a efectes de 
mobilitat, pot ser assimilada com a ús industrial, excepte l’ús com a Oficines que 
generen una mobilitat superior a la dels usos industrials. 

Per determinar si és viable que a certes àrees de la zona d’estudi s’implantin aquests 
tipus d’activitats, cal realitzar nous càlculs en que es tingui en compte aquests nous 
usos i comprovar si la capacitat de les vies de l’entorn permet fer front a la mobilitat 
generada. 

 

10.1. Mobilitat generada per a l’ús mixt d’indústria i equipament 

En cas que s’implantessin aquests nous usos, les noves activitats sorgides, ocuparien 
aquelles àrees que actualment estan desocupades o en desús. Les àrees on a dia 
d’avui hi ha empreses en funcionament dedicades a l’activitat industrial restaran sense 
canvis, ja que no es preveu el tancament d’aquestes empreses. Així doncs formulem 
les següents hipòtesis: 

 Hipòtesi 1: Les activitats vinculades als nous usos s’implantaran en aquelles 
àrees d’estudi que actualment estan desocupades. Les industries existents 
actualment, es mantindran, generant la mateixa mobilitat que en l’actualitat 
(similar al Cas 0). 

 Hipòtesi 2: Els nous usos a implantar es consideren vinculats a una mobilitat 
personal i lligada al oci (no ocupacional). 

 Hipòtesi 3: Les noves activitats a implantar, a efectes de mobilitat generada, es 
consideren equivalents a Equipaments segons el Decret 344/2006. 

Així doncs, caldrà sobreposar la mobilitat existent en el Cas 0 estudiat anteriorment 
(sumant la mobilitat de vehicles privats i camions, Cas 0.P + Cas 0.M) amb la 
mobilitat generada pels nous equipaments. 

Per al càlcul de mobilitat generada pels nous equipaments s’ha utilitzat la ràtio de 20 
desplaçaments/100 m2 de sostre de l’activitat (Annex C.2). Les oficines tenen 
estipulada generalment un mobilitat pròpia de 15 desplaçaments/100 m2, però a 
efectes d’aquest estudi s’ha actuat conservadorament adoptant la mateixa ràtio de 20 
desplaçaments/100 m2 de sostre. 
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La Taula 10.1 conté la mobilitat total generada per la indústria actual i per les noves 
activitats (“equipaments”) en la resta de les parcel·les. On es destaquen en gris les 
àrees industrials actualment ocupades i que per tant no pateixen variació i en blanc 
les que s’ompliran amb equipaments. 

Taula 10.1. Mobilitat total generada per la indústria actual i per les noves 
activitats en la resta de les parcel·les. 

  

 
Superfície 

m2  
 

Desplaçaments 
generats/dia 

 
UA-R1A 38924 1367 
UA-R2a 12074 2415 
UA-R2b 18166 3633 
UA-R3 23164 4633 
UA-R5 25951 911 
UA-R6 30150 1059 
UA-R7 24424 858 
UA-R8 4711 165 
UA-R10 19552 3910 
UA-R11 12944 2589 
UA-R14 11267 396 
UA-R15 26758 5352 
UA-R16 7158 1432 
UA-R17 23913 840 
UA-R19 17056 599 
UA-R20 9330 1866 
UA-R22 3056 611 
UA-R23b 14073 494 
UA-R26 15629 3126 
PE-R2 26545 932 
 Total 364845 37188 
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10.2. Determinació de l’hora punta 

Per tal de saber quin es el nivell d’ocupació de les vies, cal determinar quin serà el 
nombre de vehicles que passaran pels diferents trams a l’hora punta, entenent-se com 
a hora punta, aquella hora del dia en que hi ha una major mobilitat. 

Per tal de determinar l’hora punta ens fixem en les dades i gràfiques recollides per 
l’ATM en l’Enquesta de Mobilitat Ciutadana i referides a la ciutat de Sabadell. La Fig. 
10.1 ens permet saber el nombre de desplaçaments que es realitzen a tota la ciutat a 
cada hora del dia. Es diferencia entre mobilitat ocupacional y mobilitat personal. 

 

Fig. 10.1. Distribució horària dels desplaçaments a Sabadell en dia feiner (ATM, 2006) 

 

A partir de la Fig. 10.1, podem extreure la Taula 10.2. 

D’aquesta taula en podem extreure la conclusió que l’hora punta se situa a les 17 h 
coincidint amb la tornada a casa dels treballadors i la sortida per motius personals. 
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Taula 10.2. Distribució horària de la mobilitat a Sabadell (desplaçaments/h) 

Hora Desplaçame
nts % Mobilitat 

ocupacional % 
Tornada 

ocupaciona
l 

% Mobilitat 
personal % Tornada % 

0 6700 1,01 300 0,17 1250 0,91 700 0,36 4500 2,73 

1 2653 0,40 50 0,03 700 0,51 200 0,10 1800 1,09 

2 574 0,09 20 0,01 10 0,01 100 0,05 450 0,27 

3 723 0,11 20 0,01 70 0,05 100 0,05 500 0,30 

4 579 0,09 100 0,06 50 0,04 250 0,13 200 0,12 

5 7520 1,13 6900 4,02 50 0,04 650 0,33 100 0,06 

6 12340 1,85 10600 6,17 100 0,07 1300 0,66 300 0,18 

7 31910 4,80 28000 16,31 400 0,29 3200 1,63 200 0,12 

8 56048 8,42 47000 27,37 150 0,11 6500 3,32 2000 1,21 

9 26732 4,02 9000 5,24 400 0,29 11000 5,62 6100 3,70 

10 28928 4,35 6500 3,79 200 0,15 18000 9,20 4500 2,73 

11 33868 5,09 3000 1,75 900 0,65 15000 7,66 15000 9,09 

12 37910 5,70 5500 3,20 7500 5,45 11500 5,87 13500 8,18 

13 49830 7,49 6000 3,49 25000 18,16 8000 4,09 11000 6,67 

14 47359 7,12 16000 9,32 16000 11,63 11000 5,62 5000 3,03 

15 43230 6,50 19000 11,06 11000 7,99 7500 3,83 6500 3,94 

16 32010 4,81 5000 2,91 5000 3,63 17000 8,68 5500 3,33 

17 61930 9,31 3000 1,75 21500 15,62 26500 13,54 11500 6,97 

18 54686 8,22 2500 1,46 13500 9,81 21500 10,98 17500 10,61 

19 50864 7,64 1500 0,87 14500 10,54 14500 7,41 21000 12,73 

20 37450 5,63 1000 0,58 8000 5,81 12000 6,13 17000 10,31 

21 23180 3,48 400 0,23 6000 4,36 4500 2,30 12500 7,58 

22 13270 1,99 250 0,15 4000 2,91 3500 1,79 5700 3,46 

23 5175 0,78 75 0,04 1350 0,98 1250 0,64 2600 1,58 

Total 665469 100 171715 100 137630 100 195750 100 164950 100 

Nota: Valors extrets de la Fig. 10.1. Hi ha un error de lectura proper al 3% respecte als valors expressats a 
la gràfica. 
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10.3. Mobilitat en hora punta 

A efectes del nostre estudi, s’ha assumit que la mobilitat generada per l’activitat 
industrial tindrà una distribució horària assimilable a la ocupacional, mentre que la 
mobilitat generada pels equipaments, es distribuirà més com una mobilitat personal 
(que contempla motius recreatius i de consum). 

Així doncs, si assumim aquesta distribució horària, l’hora punta de la mobilitat 
generada per les nostres zones d’estudi, se situa a les 17 h en que coincideix la fi de 
la jornada laboral a les industries amb l’inici de les altres activitats. 

Per determinar l’hora la mobilitat en hora punta es prenen els percentatges combinats 
més desfavorables de mobilitat en aquella hora, respecte a la mobilitat total diària. 
Així doncs, a les 17 h els valors de pic de la mobilitat que pot aparèixer a cada via en 
cada sentit de circulació són els següents: 

 Treballadors de les indústries: Valor de pic = 15,6 % 

 Equipaments: Valor de pic = 13,5 % 

Pel que fa al trànsit de camions, es considera que el flux de camions que arriben a les 
industries, no té pics i és constant al llarg de la jornada laboral. Així doncs, 
considerant una jornada laboral del 8 hores, el nombre de camions que circularà en 
una hora concreta del dia, és 1/8 del nombre total de camions que circula al llarg del 
dia: 

 Camions: Valor de pic = 12,5 % 

Aplicant aquests factors a la mobilitat diària generada per les zones d’estudi, s’obté la 
taula de mobilitat generada en hora punta (Taula 10.3). 

A partir d’aquesta mobilitat generada, es calcula el flux de vehicles que circularan per 
cada tram estudiat. Els resultats es presenten en la Taula 10.5 i es refereixen al 
nombre de vehicles que circulen per cada carril de cada tram entre les 17 i les 18 
hores que té com origen o destinació alguna de les activitats implantades a la zona 
d’estudi. El nombre de carrils a cada tram es mostra en la Taula 10.4. 
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Taula 10.3. Mobilitat total generada en hora punta (17 h) 

 

  

 
Superfície 

m2  
 

Desplaçaments 
generats en hora 

punta 
 

UA-R1A 38924 197 
UA-R2a 12074 326 
UA-R2b 18166 490 
UA-R3 23164 625 
UA-R5 25951 131 
UA-R6 30150 152 
UA-R7 24424 124 
UA-R8 4711 24 
UA-R10 19552 528 
UA-R11 12944 350 
UA-R14 11267 57 
UA-R15 26758 723 
UA-R16 7158 193 
UA-R17 23913 121 
UA-R19 17056 86 
UA-R20 9330 252 
UA-R22 3056 82 
UA-R23b 14073 71 
UA-R26 15629 422 
PE-R2 26545 134 
Total 364845 5088 

 
 



Estudi de la influència de la modificació puntual proposada pel PGMOS a l’àmbit del riu Ripoll  Pàg. 53 
 

 
 

 

Taula 10.4. Nombre de carrils a cada tram 

Trams distància(m) Tipus de carrer Nombre de carrils 
A1 270 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
A2 957 carrer doble sentit 3 carrils per direcció 
A3 692 carrer doble sentit 3 carrils per direcció 
A4 924 carrer doble sentit 3 carrils per direcció 
A5 915 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
A6 1400 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
B1 513 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
B2 1300 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
B3 1700 carrer doble sentit 2 carril per direcció 

B4 2000 carrer doble sentit 
1 carril per direcció + un lateral direcció 
Barcelona 

B5 535 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
B6 841 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
B7 990 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
C1 1200 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
C2 909 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
C3 956 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
C4 388 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
C5 782 carrer doble sentit 2 carrils per direcció 
C6 550 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
C7 2200 carrer doble sentit entrada a Sabadell 1 carril sortida 2 
C8 3800 carrer doble sentit 1 carril per direcció  
D1 2200 carrer doble sentit 1 o 2 carrils per cada direcció (es tornen) 

D2 821 carrer doble sentit 
2 carrils per direcció (té laterals i es 
mantenen els dos carrils) 

D3 463 carrer doble sentit 
2 carrils per direcció (té laterals i es 
mantenen els dos carrils) 

E1 646 carrer doble sentit 1 carril per direcció (ample) 
E2 2000 carrer doble sentit 2 carril per direcció (ample) 
E3 643 carrer doble sentit 1 carril per direcció (ample) 
E4 1600 carrer doble sentit 1 carril per direcció (ample) 
E5 1300 carrer doble sentit 1 o 2 carrils per cada direcció (es tornen) 

I4 777 carrer una direcció 
1 o 2 carrils per cada direcció (es tornen) 
poc transitat 

N1 2200 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
S1 2700 carrer doble sentit  1 carril per direcció 
S2 913 carrer  un sentit 1 carril per direcció 
S3 1100 carrer doble sentit  1 carril 
a1 672 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
a2 538 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
a3 650 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
b1 235 carrer una direcció   
b2 514 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
b3 1400 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
c1 812 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
d1 787 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
d2 540 carrer doble direcció  1 o 2 carrils per cada direcció (es tornen) 
d3 370 carrer doble sentit 1 carril per direcció 
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Taula 10.5. Flux de vehicles en hora punta per carril en cada tram 

Trams 
camions/hora 

carril 
vehicles/hora 

carril 
total/hora/carril 

A1 50 525 575 
A2 17 175 192 
A3 25 237 262 
A4 37 387 424 
A5 23 338 361 
A6 45 358 403 
B1 120 1422 1542 
B2 0 510 510 
B3 0 648 648 
B4 0 165 165 
B5 0 265 265 
B6 0 243 243 
B7 0 61 61 
C1 30 356 386 
C2 20 598 618 
C3 16 286 302 
C4 8 534 542 
C5 8 306 314 
C6 0 546 546 
C7 0 352 352 
C8 0 152 152 
D1 45 288 333 
D2 43 551 594 
D3 85 984 1069 
E1 45 0 45 
E2 10 0 10 
E3 36 0 36 
E4 20 0 20 
E5 12 0 12 
I4 12 0 12 
N1 45 0 45 
S1 70 0 70 
S2 70 0 70 
S3 16 0 16 
a1 48 1292 1340 
a2 55 186 241 
a3 30 186 216 
b1 16 2516* 2532* 
b2 16 2516* 2532* 
b3 63 1461 1524 
c1 16 262 278 
d1 0 12 12 
d2 0 211 211 
d3 0 422 422 

* a efectes de càlcul, s’ha agrupat en aquests trams tota la mobilitat dels treballadors 
residents a Sabadell 
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Assumint que la capacitat teòrica d’un vial urbà està al voltant dels 750  vehicles/hora 
per cada carril (Annex B), els trams destacats en taronja serien els que saturarien la 
capacitat teòrica de la via provocant col·lapses deguts a la mobilitat de l’àrea d’estudi. 
Val a dir que el valor de 750 vehicles/hora per carril és molt conservador i que en 
funció de les dimensions de cada carril, la capacitat de la via podria augmentar 
considerablement. 

Cal esmentar que en aquest estudi, els trams b1 i b2, a efectes de càlcul,  concentren 
tota la mobilitat dels residents a Sabadell que es dirigeixen a la zona d’estudi, ja que 
s’ha pres com a origen l’Ajuntament de Sabadell. Però, en realitat, els seus valors són 
molt inferiors ja que els orígens dels residents a Sabadell, es reparteixen per tota la 
ciutat i per tant, accedeixen a la zona del riu Ripoll, des dels carrers i rutes que més 
els convinguin.  

Els trams b3 i a1 són carrers d’accés a les zones d’estudi conflictius ja en l’actualitat i 
de traçat complicat, i tal com s’ha dit anteriorment, està previst que els futurs ponts 
P1 i P2 projectats, descongestionin aquestes vies. 

El tram D3, correspon a part del traçat de la B-124, que com es ja destaquen diferents 
estudis de l’Autoritat del Transport Metropolità, es troba en estat quasi permanent de 
saturació. 

Els trams C, pertanyents a la Gran Via, són conflictius i congestionats per naturalesa, 
ja que concentren gran part de la mobilitat de la ciutat. 
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11.IMPACTE AMBIENTAL 

11.1 Emissions  

El sector del transport,  tant el privat com de mercaderia, és un dels principals 
consumidors d’energia, i conseqüentment també és un dels principals emissors de 
contaminants a l’atmosfera, ja que, majoritàriament utilitza combustibles d’origen 
fòssil.  

La quantitat de gasos emesos depèn de diversos factors tals com: 

• El tipus de vehicle, segons  l’antiguitat,  la potencia, el combustible, determinaran el 
volum i el tipus de contaminants emesos així com el soroll que generen. 

• El tipus de via per on circulen, ja que afecta, per exemple, el consum de combustible 
i la velocitat de circulació. 

• El consum de combustible que depèn de les característiques pròpies de la conducció, 
acceleracions, frenades. En el cas d’un camió, la càrrega que aquest transporta afecta 
a un major consum quant major sigui la càrrega. 

Els principals contaminants atmosfèrics emesos pel transport són:  els fums negres i 
partícules en suspensió, monòxid de carboni, diòxid de carboni, hidrocarburs (on els 
compostos orgànics volàtils són el principal grup), òxids de sofre  (en alguns vehicles 
de gas-oil i fruit de l’evaporació del combustible), alguns metalls com el plom (amb 
una clara reducció deguda a la utilització de gasolines sense plom), òxids de nitrogen. 
D’aquest contaminants els més significatius i dels quals s’ha realitzat l’estudi són els 
següents:  

CO2: es produeix en totes les combustions, és incolor i inodor. Al ser més pesat que 
l’aire tendeix a ubicar-se en les zones baixes. No és un gas tòxic, però al reduir al 
proporció d’aire  pot convertir-se en un risc per la salut. És  el principal causant de 
l’efecte hivernacle2. 

CO: es produeix degut a la combustió incompleta. La concentració de monòxid de 
carboni en l’aire representa aproximadament un 75 % dels contaminants emesos a 
l’atmosfera, tot i això es una molècula estable que no afecta directament a la 
vegetació o als materials, però una exposició prolongada a concentracions elevades 
pot afectar a la salut humana. També provoca la destrucció d’ozó estratosfèric amb 
conseqüències associades a la radicació ultraviolada, i provoca la formació d’ozó 
troposfèric que contribueix a l’efecte hivernacle. 

                                          
2 EFECTE HIVERNACLE: fenomen originant per diferents gasos presents a l’atmosfera que retenen part de 
l’energia solar  rebuda i posteriorment  emesa pel sòl. 
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NOX:apareix  deguda a la combinació del N2 present en l’aire i de l’O2 a altes 
temperatures (1300ºC) i pressions, produint monòxid de nitrogen i diòxid de nitrogen. 
A través de reaccions fotoquímiques s’originen contaminants secundaris formant smog 
fotoquímic3. 

PST:són principalment emesos per motors diesel provocada per una mala mescla 
d’aire i combustible. Poden ser líquides i/o solides originant terbolesa atmosfèrica i 
riscs per las salut. 

COVs: és el subproducte d’una combustió incompleta. Substancies que contenen 
carboni i fàcilment  es converteixen en vapor o gas. Aquests compostos són precursors 
de l’ozó troposfèric i destructors de l’ozó estratosfèric. Contribueixen en la formació de 
smog fotoquímic al reaccionar amb altres contaminants atmosfèrics i la llum solar.  

 

11.1.1. Càlcul d’emissions de vehicles 

Segons les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística [Ref.6], el  parc de 
vehicles (turismes)  a la província de Barcelona l’any 2008 es distribuïen en un 56% 
vehicles de gasolina i un 44% vehicles diesel. 

A partir de les dades obtingudes del  Ministeri d’Indústria i Comerç  i  fent una mitja 
del consum dels diferents cotxes (berlines  i familiars mitjanes), s’obté un consum de 
gasolina del 8.05 l/100Km i de gasoil d’un 6.62l/100Km.   

Coneixent la relació d’emissions  (Annex E.2) de grams de contaminant pels 
quilòmetres recorreguts pels vehicles tant de gasolina com de gas-oil s’obtenen les 
taules següents: 

Taula 11.1. Emissions de contaminants dels vehicles de gasolina 

g/dia CO2 (·103) CO NOx PST COVs 
Cas 0.P 7902 1944789 216814 0 101562 
Cas 1.P.a 13780 3407505 378427 0 172593 
Cas 1.P.b 12715 3142293 349138 0 159750 
Cas 1.P.c 11444 2826102 314188 0 144368 
 
Taula 11.2. Emissions de contaminants de vehicles de Gas-oil 

g/dia CO2 (·103) CO NOx PST COVs 
Cas 0.P 5708 125930 109525 18533 31136 
Cas 1.P.a 9955 220888 191172 32321 54298 
Cas 1.P.b 9186 203668 176372 29822 50101 
Cas 1.P.c 8267 183144 158719 26840 45092 
 

                                          
3 SMOG FOTOQUÍMIC: contaminació de l’aire, principalment originat en zones urbanes, origina una boira de 
color marró rogenc i riscos per a la salut. 
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Taula 11.3. Emissions totals dels vehicles de gasolina i gas-oil 

g/dia CO2 (·103) CO NOx PST COVs 
Cas 0,P 13610 1144491 169608 8154 11228673 
Cas 1.P.a 23736 2005393 296035 14221 19081873 
Cas 1.P.b 21901 1849298 273121 13122 17661905 
Cas 1.P.c 19710 1663200 245782 11810 15961347 
 

11.1.2. Càlcul d’emissions de mercaderies  

A partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística [Ref.6], el  parc de 
vehicles al territori espanyol (ara s’utilitzen les dades de tot el territori espanyol) ja 
que les mercaderies abasten  un territori més ampli l’any 2008, el nombre de vehicles  
(camions i furgonetes)  es distribuïen en un 13% vehicles de gasolina i un 87% 
vehicles diesel. Per als càlculs es considera un camió mitjà amb unes 10Tn de càrrega 
útil que consumeix 23.4 l/100Km. Com que la procedència i el destí de les 
mercaderies es molt ampli només es calcularan les emissions que aquest realitzin en 
l’àmbit d’estudi. 

Per a la realització d’aquests càlculs  es consideraran que tots els camions són diesel, 
ja que el nombre de camions diesel es molt elevat i l’error d’emissions totals que es 
comet és d’un 1% . 

Taula 11.4. Emissions de contaminants de mercaderies 

 

Taula 11.5. Emissions totals de contaminants de vehicles i mercaderies 

g/dia CO2 (·103) CO NOx PST COVs 
Cas 0.P 17080 1256563 271122 19387 11255834 
Cas 1.P.a 30529 2220068 490901 35783 19134027 
Cas 1.P.b 28083 2045103 450820 32784 17709463 
Cas 1.P.c 25186 1837221 403653 29278 16003597 
 
Taula 11.6. Increments de les emissions de contaminants respecte el cas 
inicial (cas 0) 

 CO2 CO NOx PST COVs 
Cas 0.P      
Cas 1.P.a 78,74% 76,68% 81,06% 84,57% 69,99% 
Cas 1.P.b 64,42% 62,75% 66,28% 69,1% 57,34% 
Cas 1.P.c 47,46% 46,21% 48,88% 51,02% 42,18% 

g/dia CO2 (·103) CO NOx PST COVs 
Cas 0,P 3470 112072 101514 11232 27161 
Cas 1.P.a 6794 214675 194866 21562 52154 
Cas 1.P.b 6182 195805 177698 19663 47558 
Cas 1.P.c 5475 174021 157872 17469 42250 
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11.2. Contaminació acústica 

Una de les principals causes de la contaminació acústica és el transport. El soroll és un 
contaminant amb possibles afectacions tant a la salut com a la qualitat de vida de les 
persones. Els efectes d’una exposició excessiva al soroll són des d’una disminució de la 
capacitat auditiva tant temporal com permanent, fins a trastorns psicològics, 
sensacions de molèstia, nerviosisme, irritabilitat, interferències en el son. 

Per a realitzar una càlcul aproximat de l’impacte acústic que suposarien els nous casos 
estudiats s’ha de tenir en compte que el soroll generat per una via de circulació, és 
una seqüència de sumes simultànies dels nivells sonors variables generats pels 
vehicles. 

La variació del soroll amb el temps és la característica principal del soroll ambiental. 
En una via on l’intensitat de trànsit sigui baixa, la distància entre vehicles és gran i el 
pas d’ells és pràcticament independent del resta, el soroll és manté gairebé constat, 
en el nivell de fons. A mesura que l’intensitat de vehicles augmenta i la distancia entre 
ells disminueix el soroll de fons s’escolta menys fins que el trànsit és molt elevat i el 
soroll és gairebé constat. 

La determinació del soroll ambiental depèn de diverses variables com el  caràcter 
aleatori del trànsit, la pendent, el traçat i l’estat de les vies, les diferents 
característiques i velocitats dels vehicles i la forma de conducció. 

Per l’avaluació de l’impacte acústic s’ha de tenir en compte que la suma de diferents 
nivells sonors no una relació lineal. Quan dues fonts diferents emeten soroll, ambdues 
contribueixen en el nivell de pressió sonora. El decibel és una funció logarítmica, de 
manera que la contribució de diferents fonts és igual a la suma de pressions sonores 
segons la formula següent:  

on Li és el soroll de cada font en dB 

Tenint en compte que l’àrea d’estudi està situat a la zona urbana i els voltants 
d’aquesta, es pren 35 Km/h com a velocitat mitjana dels vehicles. A partir de la  
gràfica del nivell de soroll segons la velocitat (Annex E.3) on es mostren els nivells de 
soroll màxim generat pels vehicles a una distància de 15 m s’obtenen els valors 
mitjans següents: 

Vehicle : 70 dB 

Mercaderies: 80 dB 
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La determinació del nivell sonor depèn de la quantitat de cotxes, s’obtenen les 
següents gràfiques 

 

 

Fig.12.1. Nivell de soroll dels vehicles 

 

 

Fig. 12.2. Nivell de soroll de les mercaderies 

Les vies que es veuran afectades per un increment del soroll, seran on l’intesitat de 
vehicles sigui major i especialment les vies que se saturin. 
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 Taula 11.7. Increment de soroll en (dB)  dels trams en que la diferència 
respecte el cas inicial (Cas 0) és major,  de vehicles i mercaderies que hi 
circulen durant 1 min. 

 Cas1.a Cas1.b Cas1.c Cas2.a Ca2.b Cas2.c 

A1 0 0 0 3,42 3,22 3,01 
A3 2,75 2,61 2,47 -12,3 -12,3 -12,3 
A4 2,75 2,61 2,47 -12,3 -12,3 -12,3 
A5 2,87 0,97 0,75 -79,03 -79,03 -79,03 
B1 2,66 1,79 1,63 1,93 1,79 0,69 
C1 2,66 1,79 1,63 1,93 1,79 0,69 
C2 3,66 2,69 2,43 0 0 0 
C3 3,01 2,88 2,75 0 0 0 
C4 2,69 2,34 1,96 0 0 0 
D1 0 0 0 3,98 3,98 3,8 
D2 4,07 3,98 2,63 0 0 0 
D3 2,22 1,5 1,38 1,31 0,56 0,41 
a1 4,17 3,91 3,63 -0,73 -0,73 -0,73 
b3 4,26 3,98 3,01 -80,79 -80,79 -80,79 
d3 0 0 0 71,76 71,76 70 
E3 0 0 0 3,01 3,01 3,01 
E4 0 0 0 3,01 3,01 3,01 

 
 

11.3. Contaminació deguda a la nova indústria 
 
Degut a les noves indústries que es plantegen en els diferents casos estudiats, s’ha de 
tenir en compte, que  les emissions totals seran les  produïdes per la mobilitat afegint 
les emissió d’aquestes noves activitats. 

Per contemplar les emissions de les noves activitats és necessari un estudi específic de 
cada una d’aquestes que es realitza en el moment que es sol·licita una nova activitat 
segons la Llei 3/98 [Ref.4].
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COST DE L’ESTUDI 
 
A continuació es descriu el cost econòmic  necessari que suposa realització del 
projecte. 

Recursos humans Hores[h] Preu unitari [€/u] [€] 

Enginyer Superior 780 40 31200 

Enginyer Tècnic 400 25 10000 

Administratiu 180 12 2160 

Subtotal   43360 

Recursos materials Unitats Preu unitari [€/u]  

Impressions i material 
d’oficina 

600 0,3 180 

Llicència AutoCAD 1 900 900 

Amortització d’ordinador 1200 (preu inicial) 20% (d’amortització) 240 

Subtotal   1320 

Altres despeses Unitats Preu unitari [€/u]  

Transport 320 (viatges) 0,8 256 

Dietes 80 (dia) 10 800 

Consum elèctric i 
telefònic 

1250 (h) 0,28 350 

Subtotal   1406 

  Total (sense IVA) 46086 € 

 

S’haurà de tenir en compte que cal aplicar l’IVA al total del pressupost. 
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DISCUSSIÓ I CONCLUSIÓ 

 Proposta de canvi de compartimentació de les parcel·les a efectes de 
les activitats econòmiques. 

Segons les ràtios de mobilitat establertes pel Decret 344/2006 (veure Annex C.2), no 
hauria d'haver-hi cap diferència en la mobilitat pel que fa a la compartimentació de les 
diferents activitats econòmiques existents en una parcel·la, ja que per exemple la 
mobilitat de 3 activitats de 500 m2 donarien, segons la ràtio de n viatges/dia/100 m2 
de sostre, la mateixa mobilitat que 1 activitat de 1500m2, això és, un mínim de 15·n 
viatges/dia. 
 
Per això, en aquest estudi s'ha optat per utilitzar les ràtios d'activitat industrial 
establertes per l'estudi del Centre Metal·lúrgic de Sabadell a partir del llistat 
d’indústries metal·lúrgiques actuals, ja que ens permeten discriminar la mobilitat en 
funció de la grandària del sostre. 
 
Recordem que els Casos 1 i 2 simulats responen a dues situacions hipotètiques en el 
qual totes les parcel·les estiguin ocupades per activitats que generen mobilitat a la 
zona (el Cas 1 usant només els vials actuals, i el Cas 2 incorporant futurs vials), 
mentre que el Cas 0 reflecteix la situació actual en la qual existeixen diverses 
parcel·les buides.  
 
Cal recordar també que aquest estudi presenta la mobilitat deguda únicament a les 
activitats en l'àrea del riu Ripoll, ja que no es tracta d'un estudi de mobilitat de tota la 
ciutat de Sabadell, i per tant, els resultats han de prendre's com a valors relatius de la 
mobilitat total que pugui existir realment. 
 
L'objectiu de l'estudi ha sigut conèixer la influència que pot tenir un canvi de 
compartimentació de les activitats econòmiques, disminuint-les fins a un mínim de 
500 m2 en comptes dels 1500m2 actuals. Per tant, cal comparar entre si els supòsits 
(a) i (c) del Cas 1 (o del Cas 2) (veure Taules 8.1 i 8.2). Així, el Cas 1.a reflecteix la 
màxima mobilitat que pot arribar a tenir-se en el qual totes les parcel·les estan 
compartimentades en activitats econòmiques d’un mínim de 500 m2, mentre el Cas 
1.c respon a una evolució de la situació actual però amb totes les parcel·les ocupades 
amb activitats econòmiques amb una compartimentació mínima de 1500 m2. 
 
En la Taula 14.1 es pot veure que els valors de les diferències entre les mobilitats 
d'ambdós casos (Cas 1.a i Cas 1.c) són inferiors a 900 vehicles/dia. I les diferències 
entre el Cas 1.b i el Cas 1.c són menors de 500 vehicles/dia en tots els trams. 

 



 
 

   
  
  

Pàg. 66  Memòria
 
Taula 14.1.  Diferència de mobilitat entre una compartimentació de 500 m2 
(Cas 1.a) o una de 500-1500 m2 (Cas 1.b) i una compartimentació de ≥1500 
m2 (Cas 1.c)  

Trams 

Cas 1.a – Cas 1.c   Cas 1.b – Cas 1.c 

vehicles/dia camions/dia vehicles/dia camions/dia 

A1 296 98 159 52 
A2 296 98 159 52 
A3 420 288 227 115 
A4 464 288 250 115 
A5 385 212 208 74 
A6 186 212 101 74 
B1 766 359 418 152 
B2 284 0 151 0 
B3 240 0 128 0 
B4 93 0 50 0 
B5 189 0 103 0 
B6 173 0 94 0 
B7 44 0 23 0 
C1 766 359 418 152 
C2 1410 325 769 94 
C3 530 234 290 85 
C4 496 106 271 17 
C5 333 106 184 17 
C6 248 0 136 0 
C7 170 0 94 0 
C8 78 0 42 0 
D1 149 212 82 74 
D2 652 352 353 149 
D3 1062 457 577 204 
E1 0 212 0 74 
E2 0 163 0 48 
E3 0 269 0 65 
E4 0 163 0 48 
E5 0 79 0 42 
I4 0 49 0 26 
N1 0 212 0 74 
S1 0 261 0 100 
S2 0 276 0 108 
S3 0 106 0 17 
a1 860 259 469 141 
a2 124 281 68 112 
a3 124 232 68 86 
b1 1459* 121 797* 25 
b2 1459* 121 797* 25 
b3 647 424 356 68 
c1 93 136 52 33 
d1 8 15 4 8 
d2 300 30 161 16 
d3 300 90 161 48 

* a efectes de càlcul, s’ha agrupat en aquests trams tota la mobilitat dels treballadors residents a Sabadell 
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Comparant la mobilitat global generada en els casos (a) respecte als casos (c),  es pot 
elaborar un resum com el que figura a la Taula 14.2. 
 
 
Taula 14.2. Resum de la mobilitat global en l’àrea d’estudi per als nous casos 
simulats. 
 
 
(viatges/
dia) 

Casos 1.a i 2.a 
(compartim. de 

500 m2) 

Casos 1.b i 2.b 
(compartim. de 
500-1500 m2) 

Casos 1.c i 2.c 
(compartim. 
de 1500 m2) 

Increment 
de (a) 

respecte a 
(c) 

Increment 
de (b) 

respecte a 
(c) 

Vehicles 
privats 

16130 14848 13305 +21% +12% 

Camions 4977 4538 4009 +24% +13% 
 
 

És a dir, amb compartimentacions de 500 m2 globalment la mobilitat en tota l'àrea 
d'estudi augmentaria un 21%. Amb compartimentacions de entre 500 i 1500 m2, el 
augment a nivell global seria menor, un 12%. 

Cal remarcar que, algunes de les hipòtesis realitzades i els ràtios utilitzats, fan que els 
resultats de l'estudi puguin ser conservatius, és a dir, que puguin respondre a les 
condicions més desfavorables que poden arribar a succeir. Per exemple, en els casos 
1.a i 2.a s’ha suposat que totes les parcel·les lliures es compartimentaran en 500 m2, 
que li correspon una ràtio d'ocupació laboral extreta d'un rang d'empreses de 400 a 
600 m2 (135,5 treballadors/ha), mentre que per als casos 1.c i 2.c, la ràtio utilitzada 
va ser extreta d'un rang d'empreses de 1600 a 3000 m2 (81,7 treballadors/ha). És a 
dir, el rang per als casos (c) és, d'una banda, més ampli que en els casos (a) i, d'altra 
banda, la ràtio és menor que la que li correspondria a activitats de 1500 m2. En canvi, 
cal recordar que només s'ha considerat la mobilitat generada per les activitats actuals 
i previstes a les zones de l'àrea d'estudi, però no s'ha considerat un altre tipus de 
mobilitat, com per exemple, mobilitat de pas per l'àrea. 

Així mateix, per calcular la mobilitat de les mercaderies, s'ha utilitzat una ràtio 
facilitada pel CIM Vallès, és a dir, de l'activitat pròpia de les empreses logístiques, i 
per tant, amb intensa activitat de transport de camions. 

Per tant, es pot concloure que: 

1) La compartimentació de les parcel·les de l'àrea d'estudi en activitats 
econòmiques d’un mínim de 500 m2 no suposarà un increment significatiu de la 
mobilitat diària en els vials (en tot cas inferior al 21% als vials amb més 
trànsit), respecte a la qual es tindria si es manté el límit mínim de 
compartimentació de 1500 m2. Per compartimentacions de 500-1500 m2, per 
exemple, 750 m2, el increment de mobilitat seria encara menor. 
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2) Si es posen en servei els nous vials previstos, la mobilitat en els trams de 
l'interior de la ciutat per accedir a l'àrea d'estudi, en general, es veurà reduïda 
sensiblement en els trams amb més trànsit (fins a -23% en el cas dels vehicles 
privats i fins a -22% en el cas dels camions). En canvi en alguns trams de la 
perifèria de l’àrea d’estudi, hi pot haver un lleuger augment de la mobilitat dels 
vehicles privats (fins a 8%). En canvi, pel que fa als camions, podria haver-hi 
un augment de mobilitat puntual important, localitzat en els vials de sortida de 
la nova Ronda Est.  

 

Proposta d’usos compatibles a cada zona 

Segons la Taula 10.5, es pot observar que, en el cas que s’instal·lessin activitats 
associades a “equipaments” a totes les parcel·les actualment buides, alguns trams es 
col·lapsarien. En l’estudi s’ha considerat només la mobilitat generada per la zona 
industrial a l’àmbit del riu Ripoll. Tenint en compte que hi haurà a més a més una 
mobilitat de pas independent a aquest estudi, l’instal·lació d’equipaments (esportius, 
educatius, oficines...) en les zones amb trams pròxims al col·lapse es considera poc 
recomanable, o com a màxim, es recomana fer-ho en un percentatge petit respecte a 
la mida de la parcel·la. Estimem que aquest percentatge no hauria de superar el 25%, 
a fi i efecte que la mobilitat no sigui major que la que li correspondria si tota la 
parcel·la fora d'ús industrial. 

Els trams D3 i B1 es col·lapsarien i A1 i D2 és pròxim al col·lapse. Aquests trams són 
els que permeten l’accés a les zones 1 i 2. Per aquest motiu, a les parcel·les 
actualment buides que utilitzen aquest tram per accedir-hi (UA-R2a, UA-R2b i UA-R3) 
no és recomanable posar-hi activitats fora de l’ús industrial, ja que aquests usos 
alternatius generen una mobilitat més elevada i es sobresaturarà la via.  

Per accedir a la UA-R7 cal travessar una zona residencial (trams O1 i O2). Aquest fet 
fa que no sigui recomanable que s’hi instal·lin activitats que generin un gran nombre 
de desplaçaments de camions (magatzems). 

Els trams per accedir a la Zona 3 que amb activitats econòmiques alternatives es 
col·lapsarien són: a1, C2. El tram a1 permet creuar el riu i és una zona bastant 
conflictiva; per aquest motiu es recomana no instal·lar equipaments en la parcel·la 
UA-20 ja que està situada a l’altra banda del riu. I tampoc es recomana instal·lar 
aquestes activitats a UA-22, ja que està situada molt propera a aquest tram. 

No recomanaríem instal·lar activitats no industrials ni en UA-R15 ni en UA-R16, ja que 
el tram b3 dona accés a totes aquestes parcel·les i és un tram molt col·lapsat degut a 
que coexisteixen moltes indústries concertades i amb accessos limitats.  

Els trams c1, C6 i C7 s’utilitzen per accedir Zona 5 i són trams que es col·lapsarien si 
hi instal·léssim equipaments, per això recomanem que l’ús de la parcel·la sigui 
industrial o equivalent. 
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En conclusió: 

1) A totes les zones, els usos relacionats amb la “indústria” són compatibles a 
efectes de mobilitat. 

2) En quant als usos com a equipaments i oficines, l’alta mobilitat generada en 
hora punta, limita molt la implantació d’aquestes activitats. 

En tot cas, no es descarta la implantació d’altres usos proposats (recreatiu, 
restauració i oficines)  sempre i quan els limiti la superfície conjunta 
destinada a aquests usos al 25% de la superfície total de cada àrea d’estudi, ja 
que a efectes de mobilitat generada, aquestes superfícies equivaldrien a la 
mobilitat generada que podria ser assumida per les vies existents. 

Per a la implantació de l’ús “estació de servei”, es considerarien adequades 
aquelles zones amb accés directe a les vies principals. D’aquesta manera no es 
preveu que l’estació de servei generi massa desplaçaments addicionals, sinó 
que tan sols serà una parada en els usuaris que ja estaven utilitzant aquella 
via. 

 

 Impacte Medi Ambiental 

Degut a l’augment significatiu de vehicles que suposarien els nous casos les emissions 
de contaminants augmenten notablement. Tot i això, la diferencia d’emissions entre 
els casos d’alta ocupació(cas a) i de la baixa ocupació (cas c) són importants, sent 
d’un 20% aproximadament.   

Si es té en compte que les emissions de CO2 en 15 anys a Catalunya ha augmentat 
aproximadament un 50% sent aquesta xifra 3 vegades més del que establia el 
protocol de Kyoto, aquest augment de vehicles seria molt perjudicial ambientalment i 
per tant s’haurien de prendre mesures per a controlar aquestes emissions. 

Es difícil quantificar l’augment del soroll, degut a les moltes variables que intervenen, 
tals com, els efectes de la  temperatura, l’aire, els efectes del sòl, obstacles, la 
distància. Sabent que el canvi sonor més petit apreciable és d’1 dB, el càlcul orientatiu 
realitzat indica que l’augment en el cas 1 seria apreciable  ja que les vies estarien més 
transitades. En el cas 2 el trànsit es distribueix per vies diferents, tot i tenir el mateix 
número de vehicles que en el cas 1, utilitza diferents rutes i això afavoreix en molts 
trams la disminució de l’impacte acústic que actualment pateixen les zones amb una 
elevada mobilitat. 
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Es proposen diferents solucions per tal de reduir la contaminació ambiental deguda al 
transport. 

Per a la reducció de les emissions: 

 Habilitar el  transport públic per facilitar l’accés dels treballador a les diferents 
parcel·les. 

 Promoure l’ús d’energies alternatives 

Per a la reducció de la contaminació acústica: 

 Instal·lació de pantalles o sistemes de protecció en les zones d’alta i moderada 
sensibilitat. 

 Limitar el transport de mercaderies per vies properes de les zones d’alta 
sensibilitat. 

 Alterar la textura de la superfície de les vies. 
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