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ANNEX A: INFORMACIÓ GENERAL DE LA XARXA 

A.1 Línies de Rodalies de Barcelona 

  

Figures A.1.1 i A.1.2 Línies de Rodalies R1 i R2. Font [8]  



Pàg. 6  Annex A: Informació general de la xarxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures A.1.3, A.1.4 i A.1.5 Línies de Rodalies R3, R4 i R5. Font [8]  
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A.2. Classificació d’estacions 

 

linia 1 

Molins de Rei 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Joan Despí 

Cornellà 

L`Hospitalet de Llobregat 

Barcelona Sants 

Barcelona Plaça Catalunya 

Barcelona Arc de Triomf 

Barcelona Clot ‐ Aragó 

Sant Adrià del Besòs 

Badalona 

Montgat 

Montgat Nord 

El Masnou 

Ocata 

Premià de Mar 

Vilassar de Mar 

Cabrera ‐ Vilassar 

Cabrera de Mar 

Mataró 

Sant Andreu de Llavaneres 

Caldes d`Estrac 

Arenys de Mar 

Canet de Mar 

Sant Pol de Mar 

Calella 

Pineda de Mar 

Santa Susanna 

Malgrat de Mar 

Blanes 

Tordera 

Maçanet – Massanes 

linia 2 

Sant Vicenç de Calders 

Calafell 

Segur de Calafell 

Cunit 

Cubelles 

Vilanova i la Geltrú 

Sitges 

Garraf 

Platja de Castelldefels 

Castelldefels 

Gavà 

Viladecans 

Barcelona Estació de França 

Aeroport 

El Prat de Llobregat 

Bellvitge 

Barcelona Sants 

Barcelona Passeig de Gràcia 

Barcelona Clot ‐ Aragó 

Barcelona Sant Andreu Comtal 

Montcada i Reixac 

La Llagosta 

Mollet‐Sant Fost 

Montmeló 

Granollers Centre 

Les Franqueses ‐ Granollers Nord 

Cardedeu 

Llinars del Vallés 

Palautordera 

Sant Celoni 

Gualba 

Riells i Viabrea ‐ Breda 

Hostalric 

Maçanet ‐ Massanes 

Fig. A.2.1 Estacions de la línia R1 

Fig. A.2.2 Estacions de la línia R2 
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linia 4 

Sant Vicenç de Calders 

El Vendrell 

L`Arboç 

Els Monjos 

Vilafranca del Penedés 

La Granada 

Lavern Subirats 

Sant Sadurní d`Anoia 

Gelida 

Martorell 

Castellbisbal 

El Papiol 

Molins de Rei 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Joan Despí 

Cornellà 

L`Hospitalet de Llobregat 

Barcelona Sants 

Barcelona Plaça Catalunya 

Barcelona Arc de Triomf 

Barcelona Sant Andreu Arenal 

Barcelona Torre Baró 

Montcada Bifurcació 

Montcada i Reixac ‐ Manresa 

Montcada i Reixac ‐ Santa Maria de Martorelles 

Cerdanyola del Vallès 

Barberà del Vallès 

Sabadell Sud 

Sabadell Centre 

Sabadell Nord 

Terrassa Est 

Terrassa 

Sant Miquel de Gonteres ‐ Viladecavalls 

Viladecavalls 

Vacarisses ‐ Torreblanca 

Vacarisses 

Castellbell i el Vilar ‐ Monistrol de Montserrat 

Sant Vicenç de Castellet 

Manresa 

linia 3 

L`Hospitalet de Llobregat 

Barcelona Sants 

Barcelona Plaça Catalunya 

Barcelona Arc de Triomf 

Barcelona Sant Andreu Arenal 

Barcelona Torre Baró 

Montcada Bifurcació 

Montcada ‐ Ripollet 

Santa Perpètua de Mogoda 

Mollet ‐ Santa Rosa 

Parets del Vallés 

Granollers Canovelles 

Les Franqueses del Vallés 

La Garriga 

Figaró 

Sant Martí de Centelles 

Centelles 

Balenyà ‐ Els Hostalets 

Balenyà ‐ Tona ‐ Seva 

Vic 

Fig. A.2.3 Estacions de la línia R3 

Fig. A.2.4 Estacions de la línia R4 
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linia 7 

Martorell 

Castellbisbal 

Rubí 

Sant Cugat del Vallès 

Cerdanyola Universitat 

Cerdanyola del Vallès 

Montcada i Reixac ‐ Santa Maria de Martorelles 

Montcada i Reixac ‐ Manresa 

Montcada Bifurcació 

Barcelona Torre Baró 

Barcelona Sant Andreu Arenal 

Barcelona Arc de Triomf 

Barcelona Plaça Catalunya 

Barcelona Sants 

L`Hospitalet de Llobregat 

 

 

Les estacions s’han classificat per línies de Rodalies seguint el criteri representat a 

continuació: 

 

R 1 

R 2 

R3 

R4 

R7 

varies línies 

 

  

Fig. A.2.5 Estacions de la línia R7 

Fig. A.2.6 Llegenda de colors de línies de Rodalies 
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A.3. Codis de les estacions 

A continuació es mostren les dades dels codis de les estacions de Renfe Rodalies 

 

Codi  Nom Estació  Codi  Nom Estació  Codi  Nom Estació 

701  AEROPORT DEL PRAT  739  GRANOLLERS CANOVELLES  777  RIELLS ‐ BREDA 

702  BARNA ‐ ARC TRIOMF  740  GRANOLLERS CENTRE  778  SABADELL CENTRE 

703  ARENYS DE MAR  741  GUALBA  779  SABADELL NORD 

704  BADALONA  742  HOSTALRIC  780  SABADELL SUD 

705  BALENYÀ ‐ ELS HOSTALETS  743  LA GARRIGA  781  ST. ADRIÀ DEL BESÒS 

706  BALENYÀ ‐ TONA ‐ SEVA  744  LA GRANADA  782  BARNA ‐ ST. ANDREU AR. 

707  BARBERA DEL VALLÈS  745  LLAGOSTA  783  ST. ANDREU LLAVANERES 

708  BARNA ‐ CLOT ARAGÓ   746  LAVERN ‐ SUBIRATS  784  ST. CELONI 

709  BARNA ‐ ESTACIÓ FRANÇA  747  LES FRANQUESES  785  ST. FELIU DE LLOBREGAT 

710  BARNA ‐ PASSEIG GRÀCIA  748  L’ARBOÇ  786  ST. ILDEFONS 

711  BARNA ‐ ST. ANDREU COM.  749  L’HOSPITALET DE LLOBR.  787  ST. JOAN DESPÍ 

712  BARNA ‐ SANTS ESTACIÓ  750  VILASSAR ‐ CABRERA  788  ST. MARTÍ DE CENTELLES 

713  BELLVITGE  751  LLINARS DEL VALLÈS  789  ST.MIQUEL GONTERES ‐ VI.

714  BLANES  752  MAÇANET ‐ MASSANES  790  ST. POL DE MAR 

715  CALAFELL  753  MALGRAT  791  ST. SADURNI 

716  CALDES D’ESTRAC  754  MANRESA  792  ST. VICENÇ DE CALDERS 

717  CALELLA  755  MARTORELL  793  ST. VICENÇ DE CASTELLET 

718  CANET DE MAR  756  MATARÓ  794  STA.PERPÈTUA ‐ F. 

719  CARDEDEU  757  MOLINS DE REI  795  SEGUR CALAFELL 

720  CASTELLARNAU  758  MOLLET ST.FOST   796  SITGES 

721  CASTELLBELL I EL VILAR  759  MOLLET STA.ROSA  797  TARADELL ‐ M. 

722  CASTELLBISBAL  760  MONTCADA REIXAC  798  TERRASSA 

723  CASTELLDEFELS  761  MONT. REIXAC ‐ MANRESA  799  TORDERA 

724  SANT CUGAT DEL VALLÈS  762  FRANQUESES ‐ GRA. NORD  800  TORRE BARÓ 

725  CENTELLES  763  MONT. REIXAC ‐ STA. M.M. 801  TERRASSA EST 

726  CERDANYOLA  764  MONTCADA BIFURCACIÓ  802  VACARISSES 

727  CORNELLA  765  MONTCADA RIPOLLET  803  VACARI. ‐ TORREBLANCA 

728  CUBELLES  766  MONTGAT  804  VALLCARCA 

729  CUNIT  767  MONTMELÓ  805  VIC 

730  EL MASNOU  768  MONTGAT NORD  806  VILADECANS 

731  EL PAPIOL  769  OCATA  807  VILADECAVALLS 

732  EL PRAT DE LLOBREGAT  770  RUBÍ  808  VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

733  EL VENDRELL  771  PALAUTORDERA  809  VILANOVA I LA GELTRÚ 

734  ELS MONJOS  772  PARETS DEL VALLÈS  810  VILASSAR DE MAR 

735  FIGARÓ  773  PINEDA DE MAR  811  CERDANYOLA UNI. 

736  GARRAF  774  BARNA ‐ PLAÇA CAT.  812  STA. SUSANNA 

737  GAVÀ  775  PLATJA CASTELLDEFELS  813  FRANQUESES ‐ GRA. NORD 

738  GELIDA  776  PREMIÀ DE MAR  814  CABRERA DE MAR 
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A.4. Codis de municipis de Catalunya 

Tot seguit apareix la relació de municipis de Catalunya amb la seva codificació 

Codi Municipi  Nom Estació  Codi Municipi  Nom Estació 

1  Abrera  37  Collbató 

2  Aiguafreda  38  Corbera de Llobregat 

3  Alella  39  Cornellà de Llobregat 

4  Ametlla del Vallès, l'  40  Cubelles 

5  Arenys de Mar  41  Dosrius 

6  Arenys de Munt  42  Esparreguera 

7  Argentona  43  Esplugues de Llobregat 

8  Avinyonet del Penedès  44  Figaró‐Montmany 

9  Badalona  45  Fogars de Montclús 

10  Badia del Vallès  46  Font‐rubí 

11  Barberà del Vallès  47  Franqueses del Vallès, les 

12  Barcelona  48  Gallifa 

13  Begues  49  Garriga, la 

14  Bigues i Riells  50  Gavà 

15  Cabanyes, les  51  Gelida 

16  Cabrera de Mar  52  Granada, la 

17  Cabrils  53  Granera 

18  Caldes de Montbui  54  Granollers 

19  Caldes d'Estrac  55  Gualba 

20  Calella  56  Hospitalet de Llobregat, l' 

21  Campins  57  Llagosta, la 

22  Canet de Mar  58  Lliçà d'Amunt 

23  Canovelles  59  Lliçà de Vall 

24  Cànoves i Samalús  60  Llinars del Vallès 

25  Canyelles  61  Malgrat de Mar 

26  Cardedeu  62  Martorell 

27  Castellar del Vallès  63  Martorelles 

28  Castellbisbal  64  Masnou, el 

29  Castellcir  65  Matadepera 

30  Castelldefels  66  Mataró 

31  Castellet i la Gornal (4B)  67  Mediona 

32  Castellterçol  68  Molins de Rei 

33  Castellví de la Marca  69  Mollet del Vallès 

34  Castellví de Rosanes  70  Montcada i Reixac 

35  Cerdanyola del Vallès  71  Montgat 

36  Cervelló  72  Montmeló 
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Codi Municipi  Nom Estació  Codi Municipi  Nom Estació 

73  Montornès del Vallès  112  Sant Feliu de Codines 

74  Montseny  113  Sant Feliu de Llobregat 

75  Olèrdola  114  Sant Fost de Campsentelles 

76  Olesa de Bonesvalls  115  Sant Iscle de Vallalta 

77  Olesa de Montserrat  116  Sant Joan Despí 

78  Olivella  117  Sant Just Desvern 

79  Orrius  118  Sant Llorenç d'Hortons 

80  Pacs del Penedès  119  Sant Llorenç Savall 

81  Palafolls  120  Sant Martí Sarroca 

82  Palau‐Solità i Plegamans  121  Sant Pere de Ribes 

83  Palma de Cervelló, la  122  Sant Pere de Riudebitlles 

84  Pallejà  123  Sant Pere de Vilamajor 

85  Papiol, el  124  Sant Pol de Mar 

86  Parets del Vallès  125  Sant Quintí de Mediona 

87  Pineda de Mar  126  Sant Quirze del Vallès 

88  Pla del Penedès, el  127  Sant Quirze Safaja 

89  Polinyà  128  Sant Sadurní d'Anoia 

90  Pontons  129  Sant Vicenç de Montalt 

91  Prat de Llobregat, el  130  Sant Vicenç dels Horts 

92  Premià de Dalt  131  Santa Coloma de Cervelló 

93  Premià de Mar  132  Santa Coloma de Gramenet 

94  Puigdàlber  133  Santa Eulàlia de Ronçana 

95  Rellinars  134  Santa Fe del Penedès 

96  Ripollet  135  Santa Margarida i els Monjos 

97  Roca del Vallès, la  136  Santa Maria de Martorelles 

98  Rubí  137  Santa Maria de Palautordera 

99  Sabadell  138  Santa Perpètua de Mogoda 

100  Sant Adrià de Besòs  139  Santa Susanna 

101  Sant Andreu de la Barca  140  Sentmenat 

102  Sant Andreu de Llavaneres  141  Sitges (3A) 

103  Sant Antoni de Vilamajor  142  Subirats 

104  Sant Boi de Llobregat  143  Tagamanent 

105  Sant Cebrià de Vallalta  144  Teià 

106  Sant Celoni  145  Terrassa 

107  Sant Climent de Llobregat  146  Tiana 

108  Sant Cugat del Vallès  147  Tordera 

109  Sant Cugat Sesgarrigues  148  Torrelavit 

110  Sant Esteve de Palautordera  149  Torrelles de Foix 

111  Sant Esteve Sesrovires  150  Torrelles de Llobregat 
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Codi Municipi  Nom Estació  Codi Municipi  Nom Estació 

151  Ullastrell  190  Bruc 

152  Vacarisses  191  l'Arboç 

153  Vallgorguina  192  Bellvei 

154  Vallirana  193  Santa Oliva 

155  Vallromanes  194  Vendrell 

156  Viladecans  195  Riells i Viabrea 

157  Viladecavalls  196  Breda 

158  Vilafranca del Penedès  197  Sant Martí de Centelles 

159  Vilalba Sasserra  198  Calafell 

160  Vilanova del Vallès  199  Cunit 

161  Vilanova i la Geltrú  200  Castellolí 

162  Vilassar de Dalt  201  Sitges (2A) 

163  Vilassar de Mar  202  Castellet i La Gornal (5B) 

164  Vilobí del Penedès  203  Òdena 

165  Capellades  204  Santa Margarida de Montbui 

166  Castellbell i el Vilar  205  Cabrera d'Anoia 

167  Castellgalí  206  Anoia Sud 

168  Centelles  207  La Llacuna 

169  Fogars de Tordera  208  La Torre de Claramunt 

170  Balenyà  209  Jorba 

171  Hostalets de Pierola, els  210  Rubió 

172  Igualada  211  Sant Martí de Tous 

173  Malla  212  Argençola 

174  Manresa  213  Alta Anoia 

175  Masquefa  214  Copons 

176  Monistrol de Montserrat  215  Els Prats de Rei 

177  Piera  216  Montmaneu 

178  Pobla de Claramunt  217  Sant Pere Sallavinera 

179  Sant Vicenç de Castellet  218  Aguilar de Segarra 

180  Seva  219  Calders 

181  Vallbona d'Anoia  220  Castellfollit del Boix 

182  Vic  221  El Pont de Vilomara i Rocafort 

183  Vilanova del Camí  222  Fonollosa 

184  Massanes  223  Marganell 

185  Maçanet de la Selva  224  Moià 

186  Hostalric  225  Monistrol de Calders 

187  Blanes  226  Mura 

188  Taradell  227  Rajadell 

189  Tona  228  Sant Salvador de Guardiola 
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Codi Municipi  Nom Estació 

229  Talamanca 

230  Navarcles 

231  Sant Fruitós de Bages 

232  Sant Joan de Vilatorrada 

233  Santpedor 

234  Artés 

235  Avinyó 

236  Balsareny 

237  Callús 

238  Cardona 

239  Castellnou de Bages 

240  Gaià 

241  L'Estany 

242  Navàs 

243  Sallent 

244  Sant Feliu Sasserra 

245  Sant Mateu de Bages 

246  Santa Maria d'Oló 

247  Súria 

 

Els codis permeten situar les estacions al municipi al qual pertanyen per, posteriorment, 

classificar-les en les diferents zones i sectors tarifaris. 
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A.5. Identificacions de zona física 

Codi Municipi  Zona Física  Codi Municipi  Zona Física  Codi Municipi  Zona Física 

1  8  38  3  75  13 

2  17  39  1  76  8 

3  6  40  12  77  8 

4  17  41  11  78  7 

5  19  42  8  79  11 

6  19  43  1  80  13 

7  11  44  17  81  28 

8  8  45  18  82  5 

9  1  46  13  83  3 

10  4  47  10  84  3 

11  4  48  17  85  3 

12  1  49  17  86  5 

13  2  50  1  87  19 

14  17  51  8  88  13 

15  13  52  13  89  5 

16  11  53  17  90  13 

17  6  54  10  91  1 

18  10  55  18  92  6 

19  11  56  1  93  6 

20  19  57  5  94  13 

21  18  58  10  95  16 

22  19  59  10  96  4 

23  10  60  10  97  10 

24  17  61  28  98  4 

25  12  62  8  99  4 

26  10  63  5  100  1 

27  9  64  6  101  3 

28  3  65  9  102  11 

29  17  66  11  103  10 

30  1  67  13  104  1 

31  13  68  3  105  19 

32  17  69  5  106  18 

33  13  70  1  107  3 

34  8  71  1  108  4 

35  4  72  5  109  13 

36  3  73  5  110  18 

37  15  74  18  111  8 

 



Pàg. 18  Annex A: Informació general de la xarxa 

 

 

Codi Municipi  Zona Física  Codi Municipi  Zona Física  Codi Municipi  Zona Física 

112  17  151  9  190  24 

113  1  152  16  191  22 

114  5  153  18  192  22 

115  19  154  3  193  22 

116  1  155  5  194  29 

117  1  156  1  195  18 

118  8  157  9  196  18 

119  9  158  13  197  17 

120  13  159  18  198  21 

121  7  160  10  199  21 

122  13  161  12  200  24 

123  18  162  6  201  2 

124  19  163  6  202  22 

125  13  164  13  203  30 

126  4  165  23  204  30 

127  17  166  25  205  14 

128  8  167  25  206  23 

129  11  168  26  207  23 

130  3  169  28  208  23 

131  3  170  26  209  30 

132  1  171  14  210  30 

133  10  172  30  211  30 

134  13  173  26  212  31 

135  13  174  32  213  31 

136  5  175  14  214  31 

137  18  176  20  215  31 

138  5  177  14  216  31 

139  28  178  23  217  31 

140  10  179  25  218  33 

141  7  180  26  219  33 

142  8  181  23  220  33 

143  17  182  34  221  25 

144  6  183  30  222  33 

145  9  184  35  223  25 

146  1  185  35  224  26 

147  28  186  27  225  33 

148  13  187  28  226  25 

149  13  188  26  227  33 

150  3  189  26  228  33 
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Codi Municipi  Zona Física 

229  25 

230  32 

231  32 

232  32 

233  32 

234  33 

235  33 

236  33 

237  33 

238  33 

239  33 

240  33 

241  33 

242  33 

243  33 

244  33 

245  33 

246  33 

247  33 

 

Sabent ja el codi de cada municipi es troba la zona física a la qual pertanyen les estacions. 
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A.6. Codificacions de zona física 

ID Zona Física  Codi Zona Física 

1  1 

2  2A 

3  2B 

4  2C 

5  2D 

6  2E 

7  3A 

8  3B 

9  3C 

10  3D 

11  3E 

12  4A 

13  4B 

14  4C 

15  4D 

16  4E 

17  4F 

18  4G 

19  4H 

20  4Z 

21  5A 

22  5B 

23  5C 

24  5D 

25  5E 

26  5F 

27  5G 

28  5H 

29  6A 

30  6B 

31  6C 

32  6D 

33  6E 

34  6F 

35  6G 

 

Amb aquestes dades queden determinades les zones i sectors tarifaris de cada estació. 
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A.7. Taula resum de les estacions 

estacions 
codi 

estació
codi 

municipi

ID 
zona 
física 

codi 
zona 
física  lin

ia
 1
 

lin
ia
 2
 

lin
ia
 3
 

lin
ia
 4
 

lin
ia
 7
 

Aeroport  701  12  1  1                

Arenys de Mar  703  5  19  4H                

Badalona  704  9  1  1                

Balenyà‐Els Hostalets  705  170  26  5F                

Balenyà‐Tona‐Seva  706  180  26  5F                

Barberà del Vallès  707  11  4  2C                

Barcelona Arc de Triomf  702  12  1  1                

Barcelona Clot‐Aragó  708  12  1  1                

Barcelona Estació de França  709  12  1  1                

Barcelona Passeig de Gràcia  710  12  1  1                

Barcelona Plaça Catalunya  774  12  1  1                

Barcelona Sant Andreu Arenal  782  12  1  1                

Barcelona Sant Andreu Comtal  711  12  1  1                

Barcelona Sants  712  12  1  1                

Barcelona Torre Baró  800  12  1  1                

Bellvitge  713  12  1  1                

Blanes  714  187  28  5H                

Cabrera ‐ Vilassar  750  163_16  6_11  2E                

Cabrera de Mar  814  16  11  3E                

Calafell  715  198  21  5A                

Caldes d'Estrac  716  19  11  3E                

Calella  717  20  19  4H                

Canet de Mar  718  22  19  4H                

Cardedeu  719  26  10  3D                

Castellbell i el Vilar ‐ Monistrol de Montserrat  721  166  25  5E                

Castellbisbal  722  28  3  2B                

Castelldefels  723  30  1  1                

Centelles  725  168  26  5F                

Cerdanyola del Vallès  726  35  4  2C                

Cerdanyola Universitat  811  35  4  2C                

Cornellà  727  39  1  1                

Cubelles  728  40  12  4A                

Cunit  729  199  21  5A                

El Masnou  730  64  6  2E                

El Papiol  731  85  3  2B                

El Prat de Llobregat  732  91  1  1                
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estacions 
codi 

estació
codi 

municipi

ID 
zona 
física 

codi 
zona 
física  lin

ia
 1
 

lin
ia
 2
 

lin
ia
 3
 

lin
ia
 4
 

lin
ia
 7
 

El Vendrell  733  194  29  6A                

Els Monjos  734  135  13  4B                

Figaró  735  44  17  4F                

Garraf  736  201  2  2A                

Gavà  737  50  1  1                

Gelida  738  51  8  3B                

Granollers Canovelles  739  54  10  3D                

Granollers Centre  740  54  10  3D                

Gualba  741  55  18  4G                

Hostalric  742  186  27  5G                

La Garriga  743  49  17  4F                

La Granada  744  52  13  4B                

La Llagosta  745  57  5  2D                

L'Arboç  748  191  22  5B                

Lavern Subirats  746  142  8  3B                

Les Franqueses ‐ Granollers Nord  813  47  10  3D                

Les Franqueses del Vallès  747  47  10  3D                

L'Hospitalet de Llobregat  749  56  1  1                

Llinars del Vallès  751  60  10  3D                

Maçanet‐Massanes  752  185  35  6G                

Malgrat de Mar  753  61  28  5H                

Manresa  754  174  32  6D                

Martorell  755  62  8  3B                

Mataró  756  66  11  3E                

Molins de Rei  757  68  3  2B                

Mollet ‐ Sant Fost  758  69  5  2D                

Mollet Santa Rosa  759  69  5  2D                

Montcada ‐ Ripollet  765  70  1  1                

Montcada Bifurcació  764  70  1  1                

Montcada i Reixac  760  70  1  1                

Montcada i Reixac ‐ Manresa  761  70  1  1                

Montcada i Reixac ‐ Santa Maria de Martorelles  763  70  1  1                

Montgat  766  71  1  1                

Montgat Nord  768  71  1  1                

Montmeló  767  72  5  2D                

Ocata  769  64  6  2E                

Palautordera  771  110  18  4G                
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estacions 
codi 

estació
codi 

municipi

ID 
zona 
física 

codi 
zona 
física  lin

ia
 1
 

lin
ia
 2
 

lin
ia
 3
 

lin
ia
 4
 

lin
ia
 7
 

Parets del Vallès  772  86  5  2D                

Pineda de Mar  773  87  19  4H                

Platja de Castelldefels  775  30  1  1                

Premià de Mar  776  93  6  2E                

Riells i Viabrea ‐ Breda  777  195  18  4G                

Rubí  770  98  4  2C                

Sabadell Centre  778  99  4  2C                

Sabadell Nord  779  99  4  2C                

Sabadell Sud  780  99  4  2C                

Sant Adrià del Besòs  781  100  1  1                

Sant Andreu de Llavaneres  783  102  11  3E                

Sant Celoni  784  106  18  4G                

Sant Cugat del Vallès  724  108  4  2C                

Sant Feliu de Llobregat  785  113  1  1                

Sant Joan Despí  787  116  1  1                

Sant Martí de Centelles  788  197  17  4F                

Sant Miquel de Gonteres ‐ Viladecavalls  789  157  9  3C                

Sant Pol de Mar  790  124  19  4H                

Sant Sadurní d'Anoia  791  128  8  3B                

Sant Vicenç de Calders  792  219  33  6A                

Sant Vicenç de Castellet  793  179  25  5E                

Santa Perpètua de Mogoda  794  138  5  2D                

Santa Susanna  812  139  28  5H                

Segur de Calafell  795  198  21  5A                

Sitges  796  141  7  3A                

Terrassa  798  145  9  3C                

Terrassa Est  801  145  9  3C                

Tordera  799  147  28  5H                

Vacarisses  802  152  16  4E                

Vacarisses‐Torreblanca  803  152  16  4E                

Vic  805  182  34  6F                

Viladecans  806  156  1  1                

Viladecavalls  807  157  9  3C                

Vilafranca del Penedès  808  158  13  4B                

Vilanova i la Geltrú  809  161  12  4A                

Vilassar de Mar  810  163  6  2E                
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Les estacions de Cabrera de Mar de la línia R1 i Les Franqueses-Granollers Nord de la línia 

R2, no es tindran en compte en la realització de l’estudi, ja que no es disposa de les dades 

de validacions realitzades. 
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A.8. Validacions dels anys 2007 i 2008  

Zones 

Est.  1  2 3 4 5 6  Total general 

701  1.480.295  79.576 40.626 11.567 3.043 4.953  1.620.060

702  3.327.522  968.999 431.930 92.595 25.483 64.888  4.911.417

703  74.107  43.764 7.490 159.667 2.797 2.096  289.921

704  3.552.617  370.523 159.472 40.069 14.474 9.571  4.146.726

705  2.360  1.696 1.043 232 5.095 431  10.857

706  1.217  863 315 63 6.424 1.983  10.865

707  110.607  420.363 8.278 1.700 1.269 3.461  545.678

708  3.805.169  883.796 758.634 230.549 73.367 28.451  5.779.966

709  155.167  15.349 9.788 5.216 1.984 874  188.378

710  4.774.129  479.259 802.193 254.966 49.578 35.329  6.395.454

711  1.306.406  182.405 142.053 36.941 7.671 7.911  1.683.387

712  9.853.027  2.397.229 1.586.525 627.295 144.006 208.691  14.816.773

713  749.375  73.120 39.592 22.134 23.187 25.358  932.766

714  51.903  5.294 11.293 3.039 147.264 19.885  238.678

715  10.533  1.897 1.334 1.161 48.196 4.548  67.669

716  115.023  10.894 163.209 6.332 290 836  296.584

717  203.836  52.345 14.031 263.672 15.638 4.339  553.861

718  50.786  18.296 3.527 100.148 1.039 1.659  175.455

719  197.229  14.908 345.222 5.984 205 3.287  566.835

721  500  115 74 43 1.469 73  2.274

722  14.463  135.177 5.586 511 157 514  156.408

723  2.015.981  49.142 25.099 7.533 1.798 5.251  2.104.804

724  42.062  122.648 5.222 1.257 610 771  172.570

725  1.192  381 506 231 10.615 1.659  14.584

726  956.837  1.577.288 31.374 8.343 4.100 11.036  2.588.978

727  1.752.626  189.531 99.804 27.547 4.482 11.502  2.085.492

728  32.651  1.836 1.596 116.726 3.773 2.896  159.478

729  7.519  2.375 749 1.279 32.230 1.255  45.407

730  111.479  580.279 18.211 3.140 562 1.405  715.076

731  31.591  87.982 2.249 426 135 563  122.946

732  1.354.070  46.504 32.690 11.603 2.192 38.230  1.485.289

733  6.314  1.609 945 1.026 853 43.930  54.677

734  9.005  3.405 743 20.069 849 341  34.412

735  4.714  994 233 7.312 83 117  13.453

736  12.825  35.622 1.330 163 179 240  50.359

737  1.981.959  51.773 27.253 14.241 3.983 7.633  2.086.842
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Zones 

Est.  1  2  3 4 5 6  Total general 

738  19.025  6.496  211.267 2.925 208 3.052  242.973 

739  27.781  13.125  126.545 4.223 240 3.356  175.270 

740  456.379  94.240  658.442 14.354 1.481 7.621  1.232.517 

741  4.794  1.629  382 10.750 424 166  18.145 

742  797  1.426  709 367 14.344 1.169  18.812 

743  52.341  9.089  2.952 84.602 1.405 1.899  152.288 

744  3.804  2.143  333 8.697 335 159  15.471 

745  35.518  254.018  6.132 1.118 237 1.923  298.946 

746  3.011  1.615  5.637 166 50 41  10.470 

747  5.951  2.340  29.333 1.007 52 611  39.294 

748  9.996  1.170  2.308 689 32.702 4.199  51.064 

749  2.896.100  407.684  183.484 60.374 13.503 27.962  3.589.107 

750  65.215  242.197  12.917 1.307 264 850  322.750 

751  129.392  11.367  191.345 4.238 269 1.737  338.348 

752  1.245  221  423 338 179 2.848  5.254 

753  33.109  3.717  4.353 2.099 62.921 2.806  109.005 

754  48.500  4.324  6.101 9.082 28.644 193.288  289.939 

755  181.464  49.428  425.203 25.521 4.556 11.333  697.505 

756  644.537  435.625  1.679.627 60.758 5.729 11.116  2.837.392 

757  360.219  865.988  20.868 8.262 1.365 4.379  1.261.081 

758  200.992  640.029  19.699 3.214 626 5.467  870.027 

759  24.055  244.778  8.663 1.387 749 4.786  284.418 

760  614.782  126.530  72.669 23.884 6.186 9.482  853.533 

761  724.447  128.570  73.809 23.442 6.057 9.573  965.898 

762  281.714  23.384  188.586 4.009 212 2.020  499.925 

763  203.472  41.656  23.799 7.810 1.988 3.083  281.808 

764  370.243  67.204  37.258 12.360 3.111 5.072  495.248 

765  178.557  7.921  1.507 188 62 729  188.964 

766  821.962  30.477  18.895 2.523 1.004 1.314  876.175 

767  191.801  431.900  23.081 2.008 388 2.950  652.128 

768  508.934  61.194  34.344 11.264 2.875 4.682  623.293 

769  157.954  624.085  18.286 2.571 361 2.854  806.111 

770  18.617  43.868  3.220 869 257 587  67.418 

771  18.789  2.476  928 29.138 456 535  52.322 

772  29.255  362.165  15.771 1.462 297 9.703  418.653 

773  33.111  14.797  3.997 106.771 5.043 2.000  165.719 

774  8.376.398  3.299.769  1.302.462 537.284 130.589 218.563  13.865.065 
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Zones 

Est.  1  2  3 4 5 6  Total general 

775  385.257  14.149  4.214 612 105 934  405.271

776  271.960  1.511.737  45.934 6.136 2.114 5.967  1.843.848

777  3.683  1.219  293 8.566 324 122  14.207

778  834.782  1.022.003  46.621 8.850 25.251 13.256  1.950.763

779  861.840  1.061.024  55.322 5.467 3.398 8.632  1.995.683

780  412.169  550.934  22.578 3.353 1.594 4.857  995.485

781  1.198.954  199.841  125.186 30.919 13.316 3.546  1.571.762

782  2.991.950  1.148.076  394.254 54.106 21.270 128.635  4.738.291

783  85.357  9.991  205.185 5.116 382 784  306.815

784  127.692  49.523  7.697 134.180 7.051 2.561  328.704

785  2.779.687  98.230  30.534 8.463 876 7.576  2.925.366

787  1.259.462  56.838  24.525 6.684 1.228 5.452  1.354.189

788  5.676  728  266 9.009 112 146  15.937

789  5.092  1.482  9.392 266 2 65  16.299

790  29.977  10.055  3.214 91.639 3.066 1.489  139.440

791  71.812  9.738  212.169 12.951 564 4.069  311.303

792  10.857  1.712  2.666 1.898 1.166 37.389  55.688

793  6.372  1.564  2.291 1.713 29.840 4.250  46.030

794  10.386  83.562  2.162 422 404 1.634  98.570

795  12.872  2.223  1.124 1.458 48.043 2.355  68.075

796  506.837  21.919  807.230 28.798 2.320 6.938  1.374.042

798  852.905  266.825  999.206 31.212 4.918 15.457  2.170.523

799  6.100  755  2.304 298 12.566 1.387  23.410

800  1.549.099  81.782  24.700 3.506 1.234 6.334  1.666.655

801  92.547  14.073  86.571 1.708 225 1.141  196.265

802  2.139  685  163 4.986 178 63  8.214

803  3.347  406  170 5.106 158 77  9.264

805  14.052  2.553  2.792 3.908 1.896 208.435  233.636

806  848.647  22.444  13.096 4.596 510 3.027  892.320

807  5.623  1.653  10.402 294 10 76  18.058

808  27.933  13.250  8.462 347.101 11.439 7.597  415.782

809  413.334  12.422  18.017 493.509 7.806 11.909  956.997

810  214.063  1.188.926  40.131 5.601 1.012 3.436  1.453.169

811  39.689  195.864  14.180 3.417 1.046 3.882  258.078

812  9.993  996  1.637 1.079 17.203 908  31.816

Total   71.843.502  25.125.064  13.420.242  4.482.768  1.190.826  1.624.268  117.686.670 

S’observen les dades de partida per trobar la matriu de demanda entre estacions. No hi ha 

dades de les estacions 813 i 814, per tant queden fora de l’estudi realitzat. 
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A.9. Plànol de la xarxa de Renfe Rodalies Barcelona 
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A.10. Corones i sectors tarifaris integrats 
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A.11. Mapa de zonificació 
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ANNEX B: MATERIAL MÒBIL 

A continuació s’explica les característiques tècniques del material mòbil que s’utilitza a les 

línies de la xarxa de Renfe Rodalies. Totes les dades i especificacions dels trens s’han extret 

de la pàgina web www.trenscat.com.  

B.1 Unitats de les sèries 440 

Les unitats elèctriques de la sèrie 440 originals van ser adquirides per Renfe entre els anys 

1975 i 1985. Eren uns trens amb velocitat màxima de 140 km/h i durant molts anys han estat 

els trens bàsics per la xarxa ferroviària catalana, havent circulat per totes les línies 

electrificades de viatgers del país. Les unitats són de tres cotxes, dels quals n’hi ha 

únicament un de motoritzat, un remolc intermedi i un remolc amb cabina. Cada cotxe 

disposa de dos parells de portes de doble fulla.  

Les unitats 440 porten motors construïts per GEE, WESA i MELCO sota una llicència de 

Mitsubishi; cada unitat porta 4 motors, que ofereixen una potència de 290 kW contínua en 

cadascun dels eixos de tracció. Els trens de la sèrie 440 originals es van reformar a partir de 

1993 per tal d'homogeneïtzar-les amb les noves unitats 446 i 450. En aquesta reforma es va 

canviar el seu aspecte exterior, amb un modern tester i finestres laterals contínues, i també 

el seu aspecte interior, dotant-les d'interiorisme similar al dels nous trens i d'aire condicionat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de tren Tren de rodalies i regional 

Fabricant CAF, Macosa 

Any de fabricació 1974, reformades a partir de 1993 

Composició M-R-Rc 

Longitud 80,164 m 

Amplada 2,900 m 

Alçada 4,260 m 

Pes 156 t (unitats reformades) 

Ample de via 1.668 mm 

Electrificació 3 kV cc 

Velocitat màxima 140 km/h 

Potència 1.160 kW 

Nombre de places 644-707 (296-348 assegudes) 

Sistemes de seguretat ASFA 

Comandament múltiple 3 unitats 

Taula B.1 Característiques tècniques de les unitats de la sèrie 440. Font [8] 
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B.2 Unitats de la sèrie 447 

Les unitats elèctriques de la sèrie 447 són composicions de tres cotxes provinents de 

l'evolució de les seves unitats predecessores, les unitats 446.  

Són trens destinats a serveis de rodalies, en els quals es prima l'acceleració enfront la 

velocitat màxima, ja que estan concebudes per a realitzar trajectes amb moltes parades 

situades a curta distància. 

 Exteriorment tenen el mateix disseny que les unitats de la sèrie 446, diferenciant-se 

únicament per la numeració dels cotxes on la M o R està en groc en les unitats 447 i en 

blanc en els 446. Ara bé, el rendiment d'aquestes unitats és ben diferent. La sèrie 447 

disposa de motors trifàsics asíncrons que ofereixen major acceleració, major esforç tractor i 

una velocitat màxima major que les 446, arribant a 120 km/h.  

Cada unitat disposa de 3 cotxes essent els dos dels extrems amb cabina de conducció i 

motoritzats, mentre que el central és remolc que a més és el que porta instal·lats els 

pantògrafs. Cada cotxe disposa de 3 parells de portes de doble fulla per permetre una ràpida 

entrada i sortida dels viatgers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de tren  Tren de rodalies 

Fabricant  CAF, Alstom, Siemens, ABB, Adtranz  

Any de fabricació  1992-2001  

Composició  M-R-M 

Longitud  75.993 mm 

Amplada  2.900 mm  

Alçada  4.185 mm  

Pes  162,5 t  

Ample de via  1.668 mm  

Electrificació  3 kV cc  

Velocitat màxima  120 km/h  

Potència  2.400 kW  

Motors  4 per cotxe motor  

Nombre de places  702 (234 assegudes)  

Sistemes de seguretat  ASFA  

Comandament múltiple  4 unitats  

Taula B.2 Característiques tècniques de les unitats de la sèrie 447. Font [8] 
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B.3 Unitats de les sèries 450 i 451 

Els trens de la sèrie 450 van ser adquirits per Renfe el 1988 amb l'objectiu d'utilitzar-los en 

línies llargues, amb una distància mínima entre parades de 4 km i forta demanda al final de 

la línia, cosa que necessitava molta capacitat de places assegudes.  

El 1990 van començar a circular aquests trens, formats per quatre cotxes remolc, un cotxe 

remolc amb cabina i una locomotora elèctrica formant una composició tipus "push-pull". El 

1991 es va firmar el contracte per adquirir automotrius de dos pisos que substituïssin a les 

inicials locomotores i també més composicions completes de la sèrie 450. Amb les noves 

motrius a partir de 1994 es van formar per una banda les unitats 450 formades per dues 

motrius i quatre remolcs entremitjos i les unitats 451 formades per una motriu, un remolc 

intermedi i un remolc amb cabina provinent de les unitats 450 quan circulaven amb la 

locomotora. 

Els cotxes de dos pisos aprofiten al màxim el gàlib de Renfe, disposant de dues plantes de 

1,9 metres d'alçada. Des de les dues plataformes d'accés per cotxe, que disposen d'amples 

portes de doble fulla d'accionament pneumàtic a cada costat, s'accedeix a cadascuna de les 

dues plantes a través d'escales. Els cotxes motors disposen d'una part de pis únic a la zona 

on hi ha instal·lat el pantògraf de captació de corrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de tren Tren de rodalies 

Fabricant Alstom, CAF 

Any de fabricació 1988-1994 

Composició 450: M-R-R-R-R-M / 451: M-R-Rc 

Longitud 450: 159.400 mm / 451: 80.580 mm 

Amplada 2.926 mm 

Alçada 4.300 mm 

Pes 450: 350,8 t / 177,6 t 

Ample de via 1.668 mm 

Electrificació 3 kV cc 

Velocitat màxima 140 km/h 

Potència 450: 2.960 kW / 451: 1.480 kw 

Motors 4 per cotxe motor 

Nombre de places 450: 1.844 (1.008 assegudes) / 451: 908 (498 assegudes) 

Sistemes de seguretat ASFA 

Comandament múltiple Sí 

Taula B.3 Característiques tècniques de les unitats de la sèrie 450 i 451. Font [8] 
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B.4 Unitats de la sèrie 463, 464 i 465 (Cívia) 

Les unitats elèctriques de les sèries 463, 464 i 465 responen a l'evolució tecnològica dels 

trens de les sèries 446 i 447, agrupant-se totes elles sota la denominació Civia.  

Els trens Civia estan destinats a prestar serveis de rodalies en substitució sobretot de les 

unitats 440, que es considera que han arribat al final de la seva vida útil. Desenvolupats per 

CAF, Siemens, Alstom i Bombardier, els trens poden assolir una velocitat màxima comercial 

de 120 km/h, encara que estan preparats per arribar als 160 km/h sense dificultats. 

Els diferents tipus de cotxes són suportats per dos tipus de bogies, denominats BR i BM. El 

bogie BR és el bogie destinat al Bogie Remolc Extrem, el bogie BM és el Bogie Motor, 

compartit per cada dos cotxes intermitjos. Així doncs, amb els diferents cotxes existents es 

formen les sèries següents de trens Civia: 

 - Sèrie 463 (lletra color verd): A1+A3+A1 

 - Sèrie 464 (lletra color vermell): A1+A2+A3+A1 

 - Sèrie 465 (lletra color groc): A1+A2+A3+A2+A1 

 

Tipus de tren Tren de rodalies 

Fabricant CAF, Alstom, Siemens, Bombardier 

Any de fabricació 2004-2010 

Composició 463: A1-A3-A1 / 464: A1-A2-A3-A1 / 465: A1-A2-A3-A2-A1 

Longitud 463: 65,55m / 464: 80,30m / 465: 98,05m 

Amplada 2,94 m 

Alçada 4,265 mm 

Pes 463: 105,8 t / 464: 131,5 t / 465: 157,3 t 

Ample de via 1.668 mm 

Electrificació 3 kV cc 

Velocitat màxima 120 km/h 

Potència 463: 1.400 kW / 464: 2.100 kW / 465: 2.200 kW 

Nombre de places 463: 607 (169 assegudes) / 464: 832 (223 assegudes) / 465: 997 (277 assegudes) 

Sistemes de seguretat ASFA 

Comandament múltiple 3 unitats 

 

Taula B.4 Característiques tècniques de les unitats de la sèrie Cívia. Font [8] 
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ANNEX C: INFRAESTRUCTURA DE LES ESTACIONS 

A continuació es defineix la infraestructura de cada estació i es classifiquen en 4 grups 

segons criteris propis establerts a la memòria. La informació històrica i fotografies de les 

estacions s’han extret de la pàgina web www.trenscat.com. 

C.1 Estacions subterrànies 

C.1.1 Barcelona Sant Andreu Arenal 

L'estació de Barcelona Sant Andreu Arenal es situa al terme municipal de Barcelona, al barri 

de Sant Andreu. El tren va començar a circular per la zona el 1862, quan es va construir una 

línia pròpia d'accés des de Manresa cap a Barcelona. El 1955 es va posar en servei el nou 

traçat soterrat per l'avinguda Meridiana que va comportar el soterrament també de l'estació 

de Sant Andreu Arenal. L'estació actual es situa al subsòl de l'avinguda Meridiana a la seva 

confluència amb el passeig Fabra i Puig. L'estació està composada per dos nivells. El 

superior es situa a nivell de carrer i consisteix en un edifici de viatgers de planta rectangular 

amb accessos des de l'estació d'autobusos de Fabra i Puig i des de l'estació de metro de la 

línia L1 del mateix nom. L'interior de l'edifici de viatgers acull la taquilla, màquines de venda 

de bitllets, barreres tarifàries i una cafeteria. Els trens circulen pel nivell inferior, format per 

les dues vies generals (vies 1 i 2) amb vies desviades als costats (vies 3 i 4) i dues andanes 

que serveixen a les vies 1-3 i 2-4 respectivament. L'enllaç entre les andanes i el vestíbul es 

realitza mitjançant escales fixes i escales mecàniques per l'extrem de les andanes costat Arc 

de Triomf. A les andanes també s'hi situen diverses casetes amb enclavaments i altres 

dependències. També existeix un pas a nivell entre les andanes que únicament és per al 

personal de servei. 

C.1.2 Barcelona Sant Andreu Comtal 

L'estació de Barcelona-Sant Andreu Comtal està situada al barri barceloní de Sant Andreu 

del Palomar, a l'aire lliure entre el carrer de Sant Adrià i el carrer Joan Torras. Actualment 

l'estació es troba en obres pel pas de la futura línia d'alta velocitat Barcelona-Figueres en 

tota l'operació de l'entorn de La Sagrera. Per aquest motiu l'estació només disposa de les 

dues vies generals amb andanes laterals, enllaçades a través d'un pas a nivell i la 

passarel·la de vianants superior, que es va escapçar per les obres. Cadascuna de les 

andanes disposa d'un refugi metàl·lic per aixoplugar els viatgers. L'edifici de viatgers es situa 

a un nivell superior a l'esquerra de les vies i és d'una sola planta, que acull entre d'altres les 

taquilles, màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries. Fins l'any 2009 ocupava una 

extensió notable de terreny ja que disposava de les dues vies generals i cinc vies desviades, 
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a més de dues vies mortes connectades pel costat Sants. Entre aquestes vies s'hi situaven 

cinc andanes, comunicades entre elles mitjançant passos a nivell i una passarel·la de 

vianants excepte per a l'andana de les vies 5 i 7. Alguns de les andanes disposaven de 

refugis metàl·lics per aixoplugar els viatgers. A la sortida de Sant Andreu Comtal direcció 

Granollers s'hi situaven al costat dret les vies d'estacionament i manteniment dels trens de 

llarga distància en primer lloc (actualment desmantellades) i a continuació els tallers de 

Talgo. A l'esquerra hi ha els tallers de mitjana distància de Sant Andreu, on s'hi solen 

estacionar trens de mitjana distància bàsicament. La futura estació de Sant Andreu Comtal 

serà semisubterrània i disposarà de quatre vies, amb dues andanes centrals. L'edifici actual 

serà substituït per dos de nova planta situats a les capçaleres de les noves andanes de 240 

metres de longitud. El del costat sud s'ubicarà a tocar del carrer de Sant Adrià i tindrà una 

superfície de 1.017 m2 mentre que el del costat nord, a la confluència dels carrers de Joan 

Comorera i Sao Pablo tindrà 806 m2. 

C.1.3 El Prat de Llobregat 

L'estació del Prat de Llobregat és una estació que actualment està adquirint importància. 

Avui, és el punt d'enllaç entre la línia de Barcelona a Vilanova amb el ramal a l'aeroport del 

Prat, que aviat també ha de canviar totalment la seva ubicació. L'estació actual és 

subterrània i acull un total de quatre vies i dues andanes centrals, separades en dues naus 

independents però amb visió entre elles. L'edifici de viatgers provisional es situa al nivell 

carrer i per enllaçar les andanes amb el nivell superior hi ha un total de quatre escales 

mecàniques i quatre ascensors, a més de dues escalinates. El nou edifici de l'estació 

intermodal serà de disseny singular i de forma el·líptica on destacarà la llum natural i un gran 

vestíbul diàfan que facilitarà un ràpid i àgil intercanvi entre les diferents línies ferroviàries. A 

més, també s'està construint una estació d'intercanvi amb la línia L9 del metro. 

C.1.4 Sabadell Centre 

L'estació de Sabadell Centre es va construir l'any 1973, amb el soterrament de la línia de 

ferrocarril al seu pas per la ciutat. L'estació d'origen es situava des de 1855 al mateix indret 

però a la superfície i disposava de diverses vies. Actualment es conserva l'edifici de l'antiga 

estació, que data de 1889 i és la seu de l'Associació d'Amics del Ferrocarril del Vallès. 

L'estació actual de Sabadell Centre es situa al subsòl de la Gran Via i disposa de dos nivells. 

Al nivell superior, al qual s'accedeix mitjançant dos accessos amb escales des de cada 

costat de la Gran Via, es situa el vestíbul de l'estació. En aquest nivell hi ha la taquilla, 

màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries de control d'accés, que són 

independents per a cada andana. Així doncs, a Sabadell Centre no es pot canviar d'andana 

sense haver d'entrar i sortir per les barreres tarifàries. Els trens circulen pel nivell inferior, 

format per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals de 250 metres de 

longitud que tenen un tram d'uns 160 metres elevat, ja que en aquesta estació s'hi preveia 
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l'estacionament de trens de llarg recorregut. L'enllaç entre les andanes i el nivell vestíbul del 

es realitza a través d'escales fixes i mecàniques. 

C.1.5 Sabadell Nord 

L'estació de Sabadell Nord es va construir l'any 1973, posada en servei pocs mesos després 

del soterrament de la línia de ferrocarril al seu pas per la ciutat. Això va comportar l'aparició 

d'un nou baixador al nord de la població. L'estació de Sabadell Nord actual es situa sota la 

Plaça Espanya i disposa de dos nivells. Al nivell superior, al qual s'accedeix mitjançant 

escales des de la zona nord-oest de la plaça, es situa el vestíbul de l'estació. En aquest 

nivell hi ha la taquilla, màquines de venda de bitllets, una cafeteria, les barreres tarifàries de 

control d'accés, una zona d'espera i un aparcament per a bicicletes. Els trens circulen pel 

nivell inferior, format per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals de 250 

metres de longitud de les quals hi ha un tram d'uns 160 metres elevat, ja que en ella s'hi 

preveia l'estacionament de trens de llarg recorregut. L'enllaç entre les andanes i el nivell 

vestíbul es realitza a través d'escales fixes. L'estació properament es remodelarà totalment 

per acollir l'intercanviador amb el perllongament de la línia dels FGC de Sabadell Estació a 

Ca n'Oriac. 

C.1.6 Terrassa 

L'estació de Terrassa es situa al nord del centre de la ciutat i és una estació subterrània des 

del 1994. L'estació ha estat sempre coneguda com l'Estació del Nord, ja que la companyia 

que en els seus orígens hi circulava era la "Compañía de los Caminos de Hierro del Norte". 

Antigament l'estació i la traça de la línia discorrien a l'aire lliure. Les instal·lacions de 

Terrassa eren força importants, disposant l'estació de tres vies per a viatgers (amb dues 

andanes) i diverses vies per a la zona de mercaderies, amb molls coberts i descoberts. 

L'estació actual es situa al mateix indret que l'antiga però subterrània, al subsòl del Passeig 

22 de Juliol. S'estructura en tres nivells, un corresponent al nivell del carrer, un nivell 

intermedi i el nivell inferior pel que circulen els trens. El nivell del carrer disposa de l'edifici de 

viatgers històric de l'estació de Terrassa, edifici que data de l'any 1901 i que ara es situa 

enmig d'una rotonda. Té dues portes d'accés (des de la cara oest i des de la cara nord) que 

donen al vestíbul diàfan que disposa de màquines de venda de bitllets, la taquilla, cafeteria i 

lavabos. Des d'aquest vestíbul es baixa a través d'escales mecàniques, escales fixes i un 

ascensor al nivell intermedi. Aquest nivell intermedi és realment un distribuïdor a les 

andanes, tot i que també és on s'hi situen les barreres tarifàries de control d'entrada i sortida 

de viatgers. També en aquest nivell intermedi s'hi situa una zona de descans per als 

maquinistes i el cap d'estació. Els trens circulen pel nivell inferior, on hi ha un total de cinc 

vies, les dues generals (vies 4 i 1), dues vies desviades entre les generals (vies 2 i 3) i una 

via desviada més (via 5) a la dreta de la via 4. Hi ha dues andanes de 200 metres de 

longitud, que serveixen a les vies 1-2 i 3-4. La via 5 no disposa d'andana i serveix per a 
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estacionar-hi composicions. L'enllaç entre el nivell intermedi i l'inferior es realitza a través 

d'escales mecàniques, un ascensor i una escala fixa per a cadascuna de les andanes. 

L'estació de Terrassa properament es convertirà en un intercanviador amb la xarxa del 

Metro del Vallès dels FGC, un cop es posi en servei el perllongament de Terrassa - Rambla 

a Can Roca, previst per a l'any 2011. L'enllaç entre l'estació de Rodalies i la de FGC es 

realitzarà de manera directa des del nivell intermedi. 

C.1.7 Vilafranca del Penedès 

L'estació de Vilafranca del Penedès es situa al centre del nucli urbà de la capital de l'Alt 

Penedès. L'estació original, en superfície, es va inaugurar el 15 d'abril de 1865 amb la 

posada en servei de la línia entre Martorell i Tarragona. El 1911 es construeix l'actual edifici 

de viatgers, que s'amplia posteriorment. L'any 1982 es construeix la doble via a la línia i 

totes les vies es baixen de nivell però sense cobrir-les. L'estació actual disposa de quatre 

vies, les dues generals amb andanes laterals de 240 metres de llarg i de dues vies mortes 

enllaçades pel costat Martorell on només hi cap una unitat de 3 cotxes. L'enllaç entre les 

andanes i l'edifici de viatgers, que és on es venen els bitllets entre altres serveis, es realitza 

mitjançant escalinates i ascensors agrupats en una passarel·la metàl·lica. Per accedir a 

l'andana de les vies 1, 3 i 5 també hi ha una altra escala que ja existia a l'antiga estació. Fins 

l'any 2004 l'estació disposava de set vies, les dues generals, tres desviades i dues vies 

mortes enllaçades pel costat Martorell, amb un total de quatre andanes. L'enllaç entre 

andanes es realitzava bàsicament a través d'un pas superior al qual s'accedia per escales, 

ascensors i rampes. Durant les obres de soterrament, les vies van situar-se al futur túnel per 

a la LAV, que encara no estava cobert. L'estació provisional de Vilafranca disposava de 

dues vies, la general i la desviada, amb una andana central a la qual s'accedeix per un pas 

superior provisional del qual es podia baixar mitjançant escales i un ascensor. 

C.1.8 Vic 

L'estació de Vic actual es situa a l'oest del centre urbà i es va posar en funcionament l'abril 

de 2003. Es troba a un nivell inferior al dels carrers, però al mateix lloc on ha estat sempre 

des del 1875, quan va arribar el tren des de Granollers. De tota manera, no és pas una 

estació subterrània, ja que en la seva major part es troba descoberta, tot i que hi ha diversos 

ponts que la creuen. L'edifici de viatgers de l'antiga estació es conserva i segueix quedant al 

nivell del carrer i la dreta de les vies. Les taquilles i l'accés a les andanes ara queden 

integrades en una passarel·la que creua les vies, on també hi ha un quiosc i una cafeteria. 

L'accés des del nivell superior a les dues andanes es fa mitjançant escales, escales 

automàtiques i ascensors. El nivell inferior està format per cinc vies (la general i quatre 

desviades) i dues andanes, de manera que hi ha una via, la 6 que queda sense andana. Les 

dues andanes queden de forma central a les vies 1,3 i 2,4 respectivament i estan cobertes 
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parcialment per unes altres marquesines de disseny que fins i tot sobrepassen el nivell del 

carrer. 

C.2 Estacions subterrànies de grans dimensions 

C.2.1 Barcelona Arc de Triomf 

L'estació d'Arc de Triomf es situa sota l'avinguda Vilanova entre el passeig de Sant Joan i el 

carrer Nàpols, a Barcelona. Va entrar en funcionament l'any 1933 com a prolongació fins al 

centre de la ciutat de les línies que finalitzaven a l'Estació del Nord, situada en superfície al 

costat de l'actual baixador. Disposa de dos grups d'accessos a l'estació, un des del passeig 

de Sant Joan i l'altre des del carrer Nàpols. L'accés des de la zona del passeig Sant Joan 

compta amb un accés des del carrer, que desemboca a un petit vestíbul on s'ubica la 

taquilla. Des d'aquest vestíbul es baixa a les dues andanes laterals mitjançant escalinates. 

Abans d'entrar a cadascuna de les andanes es situen les barreres tarifàries, en un àmbit 

comú amb el metro. Des del carrer Nàpols existeix un accés independent per a cada 

andana. Els accessos estan formats per escalinates en ambdós casos tant per baixar fins al 

nivell intermedi, on hi ha les màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries, com per 

baixar a les andanes. L'accés a l'andana direcció Sants és compartit també per accedir a 

l'andana direcció Hospital de Bellvitge de l'estació de la L1 del metro. Arc de Triomf també 

és un punt d'intercanvi modal amb l'estació d'autobusos de l'Estació del Nord, on tenen 

parada la major part de les línies d'autocar de llarg recorregut de la ciutat. L'intercanviador 

d'Arc de Triomf actualment s'està remodelant totalment per ampliar els vestíbuls i adaptar-la 

a persones amb mobilitat reduïda. 

C.2.2 Barcelona Clot-Aragó 

L'estació de Barcelona Clot - Aragó es situa al terme municipal de Barcelona, al barri del 

Clot. El tren va començar a carregar i descarregar mercaderies en un petit baixador que a 

partir de 1912 passaria a ser una estació. El 1970 es va construir la unió entre l'estació de 

Passeig de Gràcia i l'estació del Clot (fins aleshores tots els trens procedents de Granollers 

havien d'anar a l'Estació de França). A partir de 1972 l'estació passaria a ser subterrània, tal 

com la coneixem avui dia. L'estació actual de Barcelona Clot - Aragó disposa de quatre 

accessos diferenciats des del carrer, un des de la plaça Canonge Rodó, un altre a Clot-

Aragó enfrontat amb l'anterior i dos més a ambdós costats del carrer Aragó en la seva 

intersecció amb l'avinguda Meridiana. Aquests darrers accessos comuniquen amb el 

passadís de connexió entre l'estació i el metro. L'estació s'estructura en dos nivells. En el 

nivell superior conflueixen els accessos des de Canonge Rodó i Clot - Aragó i el passadís 

procedent del metro en un vestíbul on hi ha la taquilla, màquines de venda de bitllets i 

barreres tarifàries de control d'accés. Els trens circulen pel nivell inferior, format per dues 
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naus que es visualitzen entre elles. A cadascuna hi ha dues vies amb andana central que es 

comunica amb el vestíbul a través d'escales fixes i mecàniques. La nau de les vies 1-2 és 

per als trens que circulen cap a Passeig de Gràcia mentre que per la nau de les vies 3-4 hi 

passen els trens que van cap a Arc de Triomf i Estació de França. Les instal·lacions de 

l'estació es completen amb el centre de control de Rodalies de Catalunya.  

C.2.3 Barcelona Passeig de Gràcia 

L'estació de Barcelona Passeig de Gràcia està situada en ple centre de la ciutat comtal, al 

subsòl del carrer Aragó entre els carrers de Passeig de Gràcia i Roger de Llúria. El baixador 

de es va construir l'any 1902 però no va ser fins el 1954 i 1959 que es va cobrir i transformar 

en l'estació actual, que disposa d'un total de quatre entrades des del carrer, una a cada 

cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó. Tots els accessos conflueixen en un 

vestíbul que també disposa d'accés directe a la línia L3 del metro de Barcelona. El vestíbul 

de l'estació disposa de taquilles, màquines de venda automàtica de bitllets i quiosc. A un 

nivell inferior, format per dues vies amb andanes laterals que disposen de bar-cafeteria 

cadascuna d'elles, hi circulen els trens,. Recentment s'ha elevat provisionalment l'andana pel 

costat Clot mitjançant un entarimat de fusta per permetre un accés més còmode als trens. 

L'accés al nivell inferior des del vestíbul, es realitza a través d'escales fixes. A més, l'accés a 

la via 2 té un accés directe des del passadís d'enllaç amb el metro. A la cruïlla amb el carrer 

Pau Claris hi ha un altre vestíbul de dimensions reduïdes amb dos accessos des del carrer. 

L'enllaç amb les dues andanes es realitza a través d'escalinates, si bé de cada andana hi ha 

una escala mecànica de sortida que puja fins al nivell carrer directament. A Roger de Llúria 

hi ha una sortida d'emergència de l'estació, una per a cadascuna de les andanes. 

Properament es duran a terme obres de reforma integral de l'estació per adaptar-la a 

persones amb mobilitat reduïda i millorar-ne l'aspecte en conjunt. 

C.2.4 Barcelona Plaça Catalunya 

L'estació de Plaça Catalunya està situada al subsòl del nord d'aquesta emblemàtica plaça 

de Barcelona discorrent des de la plaça Universitat fins al Passeig de Gràcia per la Ronda 

Universitat i la pròpia plaça. Va entrar en funcionament l'any 1933 com a prolongació fins al 

centre de la ciutat de les línies de Puigcerdà i Manresa que finalitzaven a l'Estació del Nord 

(al costat de l'estació actual d'Arc de Triomf). Plaça Catalunya va ser estació terminal fins 

l'any 1977, en què es van prolongar les vies fins a l'estació de Sants. Les instal·lacions es 

van reformar totalment l'any 1983 i l'any 1992. L'estació actual disposa de dos nivells, el 

superior que acull un gran vestíbul i l'inferior per on circulen els trens. El nivell superior 

disposa de cinc accessos des del carrer, dotats alguns d'ells d'ascensors i escales 

mecàniques que conflueixen en el gran vestíbul que es situa entre la Rambla de Catalunya i 

el Passeig de Gràcia. En aquest nivell hi ha les taquilles, centre d'atenció al client, màquines 

de venda de bitllets, barreres tarifàries i diversos establiments comercials. A més, també es 
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pot accedir a la L1 del metro des de qualsevol dels seus dos extrems. Els trens circulen pel 

nivell inferior format per dues vies i una llarga andana central que serpenteja per allunyar-se 

de les façanes de les edificacions del nord de la plaça. Els combois del metro també circulen 

per aquest nivell amb una via a cada costat de l'estació de la xarxa de via ampla separades 

per un mur amb finestres. L'enllaç entre les andanes i el vestíbul es realitza a través de dues 

escales fixes, quatre escales mecàniques i dos ascensors. Completa l'estació una sortida 

d'emergència a l'extrem de l'andana pel costat Sants que dóna al vestíbul de l'estació 

Universitat del metro. 

C.2.5 Barcelona Sants 

L’Estació de Barcelona Sants és l'estació ferroviària central de Barcelona per excel·lència. A 

Sants hi conflueixen tots els trens que tenen origen o destinació la ciutat comtal, siguin 

rodalies, regionals o llarg recorregut. Des del 20 de febrer de 2008 també hi són presents els 

trens d'alta velocitat, que inicien trajecte a Sants i tenen com a principal destinació Madrid. 

L'estació és subterrània i disposava fins l'any 2005 de dotze vies amb andana. Durant l'any 

2007 es va produir una reestructuració i reforma de les vies per tal de passar tots els trens 

d'ample ibèric pel costat mar, deixant lliures les sis primeres vies en ample UIC per als trens 

d'alta velocitat. Les vuit últimes vies són d'ample ibèric, en les quals hi ha quatre andanes 

amb dos accessos des del vestíbul a cadascuna, dotats d'escalinates, escales mecàniques i 

ascensor. La configuració habitual dels trens és la següent: les vies 7 i 8 són utilitzades pels 

trens de les línies R1, R3, R4, R7 i les vies 9 i 10 i les vies 13 i 14 són usades pels trens de 

Rodalies de la línia R2. L'edifici de viatgers està situat a un nivell superior a les vies, edifici 

que a la vegada queda al nivell del carrer i que s'està ampliant notablement. L'estació 

alberga un gran nombre de serveis (bars, restaurants, botigues, policia, etc) i a més disposa 

d'un enllaç amb les línies L3 i L5 del Metro de Barcelona i d'una estació d'autobusos. 

C.3 Estacions exteriors 

C.3.1 Aeroport 

L'estació de l'Aeroport es va posar en servei el 1975 per tal de servir la terminal 

aeroportuària. L'estació disposa de dues vies amb andanes laterals que s'uneixen per un 

dels extrems, on s'ubica la taquilla i les barreres de control d'accés a l'andana, així com una 

cafeteria. El passadís que enllaça amb les terminals de l'aeroport, passa sobre els vials i 

aparcaments fins a arribar a un punt entre les terminals A i B. És tot cobert i disposa de 

tapissos rodants (un en cada sentit). Les vies i andanes de l'estació de l'Aeroport estan en 

bona part cobertes.  
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C.3.2 Arenys de Mar 

L'estació d'Arenys de Mar està situada a la part est de la població, a la franja costanera entre 

la platja i la carretera N-II. El tren va arribar a Arenys de Mar l'any 1857, amb la posada en 

servei del tram des de Mataró. Arenys de Mar té importància a la línia del Maresme per ser 

el final del tram de doble via des de Barcelona i l'inici de la via única fins a Maçanet-

Massanes. L'estació actual disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2), una via desviada a 

la dreta d'aquestes (via 3) i una via morta connectada pel costat Barcelona (via 5). Hi ha tres 

andanes, que serveixen a les vies 2, 1-2 i 3-5, comunicades entre elles a través d'un pas a 

nivell. L'andana central de les vies 1 i 2 disposa d'una marquesina metàl·lica per aixoplugar 

els viatgers. L'edifici de viatgers és d'una sola planta i el seu interior acull una cafeteria, 

venda de bitllets i les barreres tarifàries de control d'accés. Completen les instal·lacions una 

zona de park&ride. 

C.3.3 Badalona 

L'estació de Badalona està situada a la part est de la població, molt a prop del mar. Està 

composta per les dues vies generals (vies 1 i 2), amb andanes laterals, una via desviada al 

costat mar (via 3) i una via morta (via 4) connectada amb les generals pel costat Barcelona. 

Les vies 1 i 2 són les d'ús habitual per al transport de viatgers, la via 3 té la funció 

d'apartador i la via 4 és una via morta que compta amb una tercera andana per al servei de 

mercaderies. Les dues andanes estan connectades mitjançant un pas inferior adaptat per a 

persones amb mobilitat reduïda mitjançant plataformes elevadores i també per un pas a 

nivell. Les andanes disposen de marquesines metàl·liques en part de la seva longitud per tal 

de refugiar els viatgers. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant cap a 

Mataró, i és de tres plantes. La planta baixa acull la taquilla, màquines de venda de bitllets, 

cafeteria i les barreres tarifàries només d'entrada a les vies. Les barreres tarifàries de sortida 

es situen en una petita construcció independent, per tal de facilitar el flux de viatgers. 

C.3.4 Balenyà - Els Hostalets 

L'estació de Balenyà - Els Hostalets es situa al terme municipal de Balenyà, al nucli dels 

Hostalets de Balenyà. El tren va arribar a Balenyà el 1875 amb la inauguració del tram de 

Granollers a Vic. L'estació de fet és un baixador amb únicament la via general i una andana 

a l'esquerra d'aquesta. L'edifici de viatgers es situa en aquesta andana i és de dues plantes, 

disposant a la planta baixa d'una cafeteria on també s'hi efectua la venda de bitllets. 

C.3.5 Balenyà - Tona - Seva 

L'estació de Balenyà - Tona - Seva es situa al terme municipal de Balenyà, al peu de la 

carretera que uneix Tona amb Seva. El tren va arribar a Balenyà el 1875 amb la inauguració 
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del tram de Granollers a Vic. L'estació disposa de la via general (via 1), una desviada a la 

dreta d'aquesta (via 2) i dues desviades a l'esquerra (vies 3 i 5). Hi ha dues andanes laterals 

a les vies 1 i 2, donant la primera andana servei també a la via 3. L'andana de la via 2 es 

troba parcialment coberta per una marquesina metàl·lica adjacent a l'edifici de viatgers. Les 

dues andanes es comuniquen a través d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la 

dreta de les vies, mirant cap a Vic, i és de dues plantes. A la planta baixa s'hi situa un bar-

restaurant que fa també les funcions de venda de bitllets. En un edifici auxiliar s'hi situen els 

lavabos. Completen les instal·lacions de Balenyà - Tona - Seva una zona de mercaderies a 

la via 5. 

C.3.6 Barberà del Vallès 

L'estació de Barberà del Vallès es situa a l'oest del nucli urbà, entre aquesta població i Badia 

del Vallès. El tren va arribar a Barberà l'any 1855, amb l'entrada en funcionament de la línia 

de Montcada a Sabadell. L'estació actual consisteix en un baixador amb les dues vies 

generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals de 200 metres de longitud, parcialment cobertes 

per marquesines metàl·liques. L'enllaç entre les dues andanes es realitza a través d'un pas 

a nivell situat a l'extrem d'aquestes pel costat Barcelona. També existeix un pas inferior de 

comunicació de les dues andanes, amb escales fixes i ascensors però que és un pas públic 

per a tota la població. Cada andana disposa d'un accés independent. L'andana de la via 1 té 

accés des de l'edifici de viatgers, que és de dues plantes i disposa a la planta baixa de 

taquilla, màquines de venda de bitllets, les barreres tarifàries de control d'accés a les 

andanes i cafeteria. L'andana de la via 2 disposa d'un accés cobert amb màquines de venda 

de bitllets i barreres tarifàries. Completen les instal·lacions de Barberà del Vallès una zona 

d'aparcament de vehicles al costat de l'andana de la via 1. 

C.3.7 Barcelona Estació de França 

Barcelona Estació de França és la gran estació de Barcelona. Ja no pel nombre de trens 

que hi circulen actualment sinó per l'espectacular i monumental arquitectura d'aquesta. 

L'estació es situa al costat del Parc de la Ciutadella, amb accés des de l'avinguda del 

Marquès de l'Argentera. L'estació actual va ser dissenyada per l'arquitecte Pedro Muguruza i 

construïda per Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Zaragoza i Alacant (MZA), 

inaugurada per Alfons XIII l'any 1929 en motiu de l'Exposició Internacional. Els edificis 

envolten les vies en forma de U i en ells s'usen materials luxosos com marbre, bronze, 

vidreres decoratives, etc. Per l'època en què es va construir l'estació presentava grans 

avenços tècnics com l'enclavament elèctric, els topalls hidràulics (que encara es conserven) 

o els corredors subterranis per al trànsit de les mercaderies. Destaca el gran vestíbul de 

l'estació, cobert per tres cúpules que es tradueixen a l'exterior mitjançant unes altres tantes 

arcades. El vestíbul acull les taquilles, màquines de venda de bitllets, cafeteria i centre 

d'atenció al client, entre d'altres dependències. L'accés a la nau de les andanes es realitza a 
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través de tres portals. Hi ha dotze vies i set andanes situades dins la "U" cobertes per dues 

impressionants marquesines metàl·liques de 29 metres d'alt i 195 metres de longitud que a 

més en bona part descriuen una corba a l'esquerra. Completen les instal·lacions de l'estació 

dues vies amb andana ja a la part exterior de la marquesina i diverses vies d'estacionament, 

amb tres vies que disposen de rampa per a càrrega de cotxes als trens, que mai s'utilitza. A 

més a més, a la sortida de l'estació i a l'esquerra del túnel de tres vies de la línia general hi 

ha un altre túnel amb quatre vies per al manteniment dels trens. Antigament l'Estació de 

França havia disposat d'un segon edifici on finalitzaven els trens de rodalies procedents de 

la línia de Mataró, que circulaven pel litoral des de Sant Adrià de Besòs, amb les estacions 

de Bogatell i Poblenou. Els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 van suposar la clausura de 

la línia de l'Estació de França fins a Sant Adrià de Besòs, que incloïa el tancament de 

l'estació de Rodalies i de tota l'Estació de França per reformar-la i restaurar-la entre 1988 i 

1992, quan es va reobrir l'Estació de França tal com la coneixem actualment. 

C.3.8 Barcelona Torre Baró 

L'estació de Barcelona Torre del Baró es situa al terme municipal de Barcelona, a la zona 

dels barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, al costat del nus d'entrada 

d'autopistes a la ciutat. El tren va començar a circular per la zona el 1862, quan es va 

construir una línia pròpia d'accés des de Manresa cap a Barcelona. Les instal·lacions actuals 

es redueixen a les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals parcialment cobertes 

per marquesines metàl·liques. L'enllaç entre les dues andanes es realitza a través d'un pas 

inferior dotat d'escales i d'ascensors. El pas inferior desemboca en l'entrada a l'estació, que 

es situa per tant a un nivell inferior al de les vies. Aquest accés disposa de taquilla, 

màquines de venda de bitllets i les barreres tarifàries d'entrada i sortida. Al costat de l'accés 

existeix un quiosc-cafeteria. Completen les instal·lacions de Torre del Baró una sortida 

directa al carrer als extrems de les andanes costat Sant Andreu. 

C.3.9 Bellvitge 

El baixador de Bellvitge està situat en aquest barri de L'Hospitalet de Llobregat. Actualment 

les instal·lacions compten amb tres vies i dues andanes, fruit de les diverses reordenacions 

sofertes per les obres del pas de la línia d'alta velocitat. Fins el 2005 hi havia quatre vies; la 

quarta via era destinada per als trens fora de servei que anaven del dipòsit de Can Tunis a 

l'estació de Sants. Actualment les tres vies es situen de manera que les generals són les 

externes (vies 1 i 2), amb una via central (via 0) on s'estacionen els trens de mitjana 

distància procedents de Figueres i Portbou per a realitzar-hi la neteja i la inversió de marxa. 

Les dues andanes serveixen a les vies 1-0 i la via 2 respectivament i estan cobertes 

parcialment per marquesines metàl·liques. L'accés a l'estació es fa des d'un pas inferior en 

el qual hi ha les portes de control d'accés a les andanes. A prop de l'estació es troba 

l'estació de Gornal de la línia Llobregat-Anoia dels FGC. Malgrat la proximitat d'aquestes no 
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existeix un enllaç directe i cal sortir al carrer per fer l'enllaç. El baixador de Bellvitge 

properament canviarà totalment ja que es soterrarà la línia en tot aquest tram. 

C.3.10 Blanes 

L'estació de Blanes està situada al sud-oest del nucli urbà, en una zona una mica separada 

d'aquest, i per accedir a ella hi ha diferents línies de bus urbà que hi comuniquen. El tren va 

arribar a Blanes l'any 1859, amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. 

L'estació de Blanes actual es situa en corba a l'esquerra i disposa de la via general (via 1), 

tres vies desviades a l'esquerra (vies 3, 5 i 7) i tres vies mortes a la dreta (vies 2, 4 i 6) 

connectades pel costat Barcelona. La via 6 finalitza abans d'arribar a la zona d'andanes. Hi 

ha un total de quatre andanes, que donen servei a les vies 1-2, vies 1-3, vies 5-7 i via 4. A 

les andanes de la via 4 i vies 1-2 s'accedeix directament des de l'edifici de viatgers, mentre 

que a les andanes centrals s'accedeix mitjançant 5 passos a nivell, dels quals 2 creuen la via 

1 i els 3 restants les vies 3 i 5. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies i és de tres 

cossos, essent el cos central de tres plantes. La planta baixa acull la taquilla, màquines de 

venda de bitllets, barreres tarifàries i un quiosc, entre d'altres dependències. En un edifici 

auxiliar s'hi situa la cafeteria de l'estació i els lavabos. Completen les instal·lacions de Blanes 

una zona d'aparcament de vehicles i la zona d'aturada de taxis i busos urbans i busos a 

Lloret de Mar. També s'està construint una nova subcentral elèctrica. L'estació de Blanes 

properament es renovarà totalment, amb una redistribució de les andanes de les vies 1-3-5-

7 que situarà la via 3 contigua a la via 1 i la via 5 contigua a la via 7, permetent la instal·lació 

d'una nova andana central per a les vies 3 i 5. La via 7 quedarà sense andana. També es 

construirà un pas inferior amb ascensors i escales fixes per comunicar aquesta nova andana 

amb la de les vies 1-2. L'andana de la via 4 es prolongarà i s'enderrocarà l'actual edifici de 

cafeteria, reordenant-ne l'interior de l'edifici de viatgers actual. Es dotarà a totes les andanes 

de cobertura parcial mitjançant marquesines metàl·liques. 

C.3.11 Cabrera - Vilassar 

L'estació de Vilassar de Mar - Cabrera de Mar està situada a primera línia marítima, davant 

de la platja i just al costat de la N-II. La seva situació fa que sigui una estació molt utilitzada 

l'estiu pels banyistes, que només baixar del tren ja poden trepitjar la sorra. L’estació forma 

part de la primera línia ferroviària que es va construir a la Península entre Barcelona i Mataró 

l'any 1848, tot i que el baixador no es va posar en servei fins el 2003. L'estació està formada 

per les dues vies generals, amb andanes laterals, parcialment cobertes per marquesines. 

L'accés a cadascuna de les andanes es realitza de manera independent per un pas inferior, 

disposant cada accés de màquines de venda de bitllets i barreres tarifàries de control 

d'accés. L'enllaç entre els vestíbuls inferiors i les andanes es realitza a través d'escales fixes 

i una rampa adaptada a persones amb mobilitat reduïda. 
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C.3.12 Calafell 

L'estació de Calafell es va posar en servei l'any 1882 amb l'obertura de la línia des de 

Vilanova i la Geltrú. L'estació es situa al sud del centre urbà de Calafell, a la zona propera a 

la platja. L'estació actualment disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

andanes laterals parcialment cobertes per marquesines metàl·liques, comunicades 

mitjançant un pas inferior i un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, 

mirant sentit Sant Vicenç, i és de dues plantes. A la planta baixa acull les màquines de 

venda de bitllets, la taquilla i un bar-cafeteria. 

C.3.13 Caldes d’Estrac 

L'estació de Caldes d'Estrac està situada a la part est de la població, a prop de la franja 

costanera. La carretera N-II es situa just a sobre les vies i les cobreix en bona part de la 

travessera pel nucli urbà. El tren va arribar a Caldes d'Estrac l'any 1857, amb la posada en 

servei del tram de Mataró a Arenys de Mar. L'estació actual consisteix en un simple baixador 

amb les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals, comunicades per un pas a 

nivell i un pas inferior, que a la vegada també serveix per comunicar ambdós costats de la 

població per sota les vies. L'accés al pas inferior es realitza a través d'escales fixes. L'edifici 

de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Blanes, i és de dues plantes. La 

planta baixa acull una cafeteria on també es realitza la venda de bitllets i un vestíbul amb 

sala d'espera. L'estació es troba en procés de millora, que inclourà la remodelació total de 

l'edifici de viatgers, amb el tancament tarifari de les instal·lacions i la construcció d'un nou 

pas inferior amb escales fixes i ascensors. 

C.3.14 Calella 

L'estació de Calella està situada a la zona est de la població, a la franja costanera 

immediatament darrere la platja i el passeig marítim. El tren va arribar a Calella l'any 1859, 

amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. L'estació de Calella actual 

disposa de quatre vies, la general (via 1) i tres desviades (vies 2, 4 i 6) amb dues andanes, 

que donen servei a la via 1 i a les vies 2-4. Ambdues andanes estan parcialment cobertes 

per marquesines i es comuniquen a través d'un pas inferior amb escales pel costat 

Barcelona i d'un pas a nivell a l'extrem de les andanes costat Blanes. L'edifici de viatgers es 

situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Blanes, i és d'una sola planta amb forma 

rectangular. El seu interior acull la taquilla, màquines de venda de bitllets i una cafeteria. 

L'estació es remodelarà properament per tal d'instal·lar ascensors al pas inferior, que 

comportarà l'eliminació de la via 6 (que no té andana i mai s'utilitza) per ampliar la segona 

andana. 
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C.3.15 Canet de Mar 

L'estació de Canet de Mar està situada a la part est de la població, a la franja costanera 

entre la platja i la carretera N-II. El tren va arribar a Canet de Mar l'any 1859, amb la posada 

en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. L'estació de Canet de Mar disposa de dues 

vies, la general (via 1) i la desviada (via 2) amb dues andanes, una que dóna servei a la via 

1 i una d'estreta al centre que dóna servei a les vies 1 i 2. Les dues andanes es comuniquen 

a través d'un pas a nivell situat a l'extrem de l'andana central davant l'edifici de viatgers. 

Aquest edifici es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Blanes, i és de dues plantes. La 

planta baixa té una cafeteria on també s'hi realitza la venda de bitllets. L'estació es 

remodelarà properament, incorporant un pas inferior que comportarà la situació de la via 2 

de manera contigua a la via 1. L'andana central desapareixerà i es situarà de manera lateral 

a la via 2. El pas inferior disposarà d'escales fixes i ascensors. 

C.3.16 Cardedeu 

L'estació de Cardedeu es situa al sud del nucli urbà. El tren va arribar per primer cop a 

Cardedeu l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a Maçanet. L'estació 

actualment disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i una via desviada a la dreta (via 3). 

Hi ha dues andanes laterals a les vies generals i una de les quals dóna servei també a la via 

3. Les andanes es troben comunicades a través d'un pas inferior dotat de rampes i escales 

fixes. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Portbou, i és d'una 

sola planta. El seu interior acull el vestíbul amb sala d'espera, taquilla i màquines de venda 

automàtica de bitllets i portes de control d'accés a les andanes. Completen les instal·lacions 

de l'estació una zona d'aparcament a la dreta de les vies. 

C.3.17 Castellbell i el Vilar - Monistrol de Montserrat 

L'estació de Castellbell i el Vilar - Monistrol de Montserrat té una llarga història malgrat que 

actualment ha perdut l'esplendor que havia tingut anys enrere. L'estació de Castellbell i el 

Vilar es va posar en servei amb l'arribada del tren a Manresa l'any 1859. Però quan va 

adquirir el seu màxim esplendor va ser a partir del 1898 quan es va posar en funcionament 

el Cremallera a Monistrol i Montserrat. El 1957 es va clausurar el cremallera i des 

d'aleshores l'estació va anar a menys. L'estació actual de Castellbell i el Vilar - Monistrol de 

Montserrat disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i una via desviada a cada costat 

d'aquestes (vies 3 i 4), amb un total de tres andanes. Hi ha una andana que serveix a les 

vies 1-3, una a les vies 2-4 i una a la via 4. A l'andana de la via 4, i per tant a l'esquerra de 

les vies, s'hi situa el gran edifici de viatgers amb dues plantes. L'edifici tenia gran quantitat 

de dependències, en ser punt d'enllaç amb el cremallera. Actualment roman tancat. 

Completen les instal·lacions una via morta (via 6) connectada amb les generals pel costat 

Manresa. Completen les instal·lacions un pas a nivell que creua l'estació pel mig de les 
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andanes. Antigament havien existit més instal·lacions, actualment retirades, enderrocades o 

bé en desús. 

C.3.18 Castellbisbal 

L'estació de Castellbisbal es situa a l'oest del casc urbà, a la zona de la vall del riu Llobregat, 

mentre que el centre del poble es situa a la muntanya. El tren va arribar a Castellbisbal l'any 

1856, amb la inauguració de la línia de Molins de Rei a Martorell. Des de l'any 1982 a 

Castellbisbal també hi arriba la línia des de Mollet, que evita el pas de trens de mercaderies 

per l'interior de Barcelona. Això va comportar una remodelació total de les instal·lacions, 

creant-ne un complex nus ferroviari. L'arribada de la línia d'alta velocitat a Barcelona l'any 

2008 ha provocat també una nova remodelació del nus, juntament amb la creació el 2007 

del ramal per a mercaderies del Papiol fins a Can Tunis i el Port de Barcelona. Durant els 

anys 2008 i 2009 s'ha readaptat el nus per a poder-hi establir vies d'ample mixt (ibèric i 

internacional) que permetin el trajecte de trens de mercaderies d'ample UIC del port de 

Barcelona cap a Europa a través del ramal de mercaderies esmentat anteriorment i la línia 

de Mollet. Les instal·lacions de l'estació de Castellbisbal consten de cinc vies, les dues 

generals (vies 1 i 2) i tres desviades (vies 4, 6 i 8) que descriuen una corba a l'esquerra 

mirant cap a Vilafranca, amb andanes laterals a les vies generals, servint una d'elles també 

la via 4. Les andanes estan parcialment cobertes per marquesines metàl·liques i 

comunicades a través d'un pas inferior (dotat d'escales fixes i ascensor) i de dos passos a 

nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies i és d'una sola planta. Al seu interior 

acull una cafeteria on també s'hi efectua la venda manual de bitllets, les màquines de venda 

automàtica i les barreres tarifàries. A l'exterior hi ha una gran zona de park&ride gratuïta, on 

també arriba l'autobús urbà que enllaça l'estació amb el poble. Completen les instal·lacions 

de Castellbisbal una via morta col·locada a continuació de la via 6 direcció Martorell i un 

ramal industrial que condueix a dues factories. 

C.3.19 Castelldefels 

L'estació de Castelldefels va posar-se en servei l'any 1881 amb la inauguració del tram de 

Barcelona a Vilanova i la Geltrú. L'estació es situa a l'est del centre del nucli urbà de 

Castelldefels. Les instal·lacions de l'estació actualment consten de les dues vies generals 

(vies 1 i 2) i dues vies desviades a l'esquerra d'aquestes (vies 4 i 6). A més, també hi ha una 

curta via morta (via 3), connectada pel costat Barcelona que es prolonga uns centenars de 

metres a mode de via desviada d'apartador a la dreta de les generals. Hi ha dues andanes, 

una que serveix a les vies 1-3 i una altra que serveix a les vies 2-4, parcialment cobertes per 

marquesines metàl·liques. Les andanes es comuniquen a través d'un pas inferior a la que 

s'accedeix per escales fixes i un ascensor a cada andana. L'edifici de viatgers es situa a la 

dreta de les vies, mirant sentit Vilanova, i és de dues plantes. A la planta baixa acull la 
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taquilla, màquines de venda de bitllets i barreres tarifàries de control d'accés. Completen les 

instal·lacions de l'estació de Castelldefels una edificació auxiliar que acull una cafeteria. 

C.3.20 Centelles 

L'estació de Centelles es situa a l'est del centre urbà de la població. El tren va arribar a 

Centelles el 1875 amb la inauguració del tram de Granollers a Vic. L'estació disposa de la 

via general (via 1) i dues vies desviades a la dreta d'aquesta (vies 2 i 4). Hi ha dues andanes 

laterals a les vies 1 i 2, donant la segona andana servei també a la via 4. L'andana de les 

vies 2 i 4 està parcialment coberta per una marquesina metàl·lica. Les dues andanes es 

comuniquen a través d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, 

mirant cap a Vic, i és de dues plantes. A la planta baixa s'hi situa un bar que fa també les 

funcions de venda de bitllets. Per accedir a les andanes des de l'edifici de viatgers cal baixar 

unes escales, ja que l'edificació es troba a un nivell superior al de les vies. 

C.3.21 Cerdanyola del Vallès 

L'estació de Cerdanyola del Vallès es situa al centre de la població. El tren va arribar a 

Cerdanyola del Vallès l'any 1855, amb l'entrada en funcionament de la línia de Montcada a 

Sabadell. L'estació actual disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes 

laterals, parcialment cobertes per marquesines metàl·liques. L'enllaç entre les dues andanes 

es realitza a través d'un pas inferior a l'extrem d'aquestes pel costat Manresa, amb escales 

fixes i ascensors. L'accés a l'estació es realitza des del nivell del pas inferior, directament 

des de l'avinguda de Catalunya. En aquest punt d'accés s'hi situa la taquilla, màquines de 

venda de bitllets i les barreres tarifàries. A l'andana de la via 2 s'hi situa l'antic edifici de 

viatgers, de dues plantes. A la planta baixa acull una cafeteria, entre d'altres dependències. 

A la sortida de Cerdanyola direcció Manresa s'inicia un tram de tres vies, sent les dues 

generals les de la línia Barcelona-Lleida i la de l'esquerra la via única del ramal d'enllaç entre 

Cerdanyola i la línia Papiol-Mollet. 

C.3.22 Cerdanyola Universitat 

L'estació de Cerdanyola Universitat va ser una de les estacions més peculiars de la xarxa de 

via ampla a Catalunya entre els anys 1995 i 2005. En aquesta estació només hi arribaven 

trens de viatgers els dies feiners, com a ramal de la línia R4 de Rodalies des de Cerdanyola 

del Vallès. De tota manera, l'estació ja duia construïda des de l'any 1982 però només per al 

pas de trens de mercaderies. A partir del 1995 es va reformar per acollir les noves 

circulacions, degut a la proximitat de l'estació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L'estació té un total de cinc vies i tres andanes cobertes en bona part per marquesines 

metàl·liques. En un principi, s'usava quasi exclusivament la via 5 per a tots els trens de 

viatgers, però des del 23 de maig de 2005 els trens de la línia R7 solen circular per la via 2 
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quan van direcció Martorell i per la via 5 quan van direcció L'Hospitalet de Llobregat. Per les 

vies 1 i 2 hi segueixen circulant els abundants trens de mercaderies que no passen per 

dintre Barcelona. La via 3 també s'usa per als serveis R7 que finalitzen a Cerdanyola 

Universitat. Les vies 1 i 2 (les generals) estan dotades de via amb tres carrils (per a ample 

ibèric i ample internacional). El pas entre andanes es fa mitjançant un pas inferior dotat 

d'escales i una suau rampa, de manera que l'estació queda adaptada totalment per a 

persones amb mobilitat reduïda. L'edifici de viatgers, situat a la dreta des les vies mirant 

sentit Mollet és d'una sola planta i format per tres cossos els quals alberguen en una part el 

vestíbul amb les portes de control d'accés a l'andana i una cafeteria que és on també es 

venen els bitllets. Completen les instal·lacions de l'estació un gran aparcament per a 

vehicles i un servei d'autobusos gratuïts que porten al campus de l'Autònoma, situat a l'altra 

banda de l'autopista AP-7. 

C.3.23 Cornellà 

L'estació de Cornellà es situa al nord del centre de la ciutat, al límit amb els barris del Pedró i 

Gavarra. El tren va arribar a Cornellà de Llobregat el 1854, amb la inauguració de la línia de 

Barcelona fins a Molins de Rei. Les instal·lacions de l'estació de viatgers actual consten 

únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals. L'enllaç entre les 

dues andanes es realitza a través d'un pas inferior amb escales fixes i un ascensor. 

L'andana de la via 1 a més disposa d'un refugi per aixoplugar els viatgers. L'edifici de 

viatgers és de d'una sola planta i es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Martorell. El 

seu interior acull una cafeteria, que també fa la funció de taquilla, màquines de venda de 

bitllets i les barreres tarifàries. L'estació de Cornellà forma part de l'intercanviador de 

Cornellà Centre, on conflueixen la xarxa de via ampla al nivell superior (a l'aire lliure), el 

Trambaix a un nivell intermedi i la línia L5 del metro al nivell inferior. L'enllaç entre els 

diferents nivells es realitza a través d'escales fixes, escales mecàniques i ascensors. No 

obstant, l'estació de ferrocarril no ha obert un nou accés directe des de l'andana de la via 1, 

que permetria un enllaç més fluid entre Rodalies, tramvia i Metro. Completen les 

instal·lacions de l'estació de ferrocarril de Cornellà els tallers de Nertus, on es realitza el 

manteniment dels trens de les sèries 440 i 447, incloent manteniment preventiu, 

manteniment correctiu i tornejat de rodes. Els tallers de Cornellà disposen de tres vies a les 

naus i cinc vies exteriors per a estacionar-hi els combois. 

C.3.24 Cubelles 

L'estació de Cubelles es va posar en servei l'any 1882 amb l'entrada en servei del tram de 

Vilanova i la Geltrú a Calafell. L'estació es situa al sud del casc antic de Cubelles, entre el 

poble i la zona de la platja. Cubelles actualment disposa únicament de les dues vies 

generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals parcialment cobertes per marquesines 

metàl·liques, comunicades mitjançant un pas inferior i un pas a nivell. L'edifici de viatgers es 
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situa a la dreta de les vies, mirant sentit Sant Vicenç, i és de dues plantes. A la planta baixa 

acull un bar-cafeteria que també realitza les funcions de venda de bitllets. Hi ha dos edificis 

auxiliars més, un d'ells acull els lavabos i l'altre antigament acollia el bar-cafeteria de 

l'estació. Completen les instal·lacions de l'estació una esplanada a la dreta de les vies que 

s'utilitza com a aparcament. 

C.3.25 Cunit 

L'estació de Cunit es va posar en servei l'any 1882 amb l'entrada en servei del tram de 

Vilanova i la Geltrú a Calafell. Es situa al sud-oest de Cunit, en una zona molt propera a la 

platja. L'estació actualment disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i una via desviada 

a cada costat d'aquestes (vies 3 i 4). Hi ha tres andanes, una entre les vies 2 i 4, una entre 

les vies 1 i 3 i una darrera que serveix únicament a la via 3. L'andana de les vies 2-4 i la de 

la via 3 disposen de marquesines metàl·liques que en cobreixen una part. L'enllaç entre 

andanes es realitza a través d'un pas inferior i d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa 

a la dreta de les vies, mirant sentit Sant Vicenç, i és d'una sola planta i de construcció recent. 

El seu interior acull una cafeteria que també realitza les funcions de venda de bitllets. 

C.3.26 El Masnou 

L'estació del Masnou està situada a primera línia marítima, davant del port i just al costat de 

la N-II. El Masnou forma part de la primera línia ferroviària que es va construir a la Península 

entre Barcelona i Mataró l'any 1848. L'estació actual, està formada per les dues vies 

generals (vies 1 i 2) i una via desviada a la dreta d'aquestes d'apartat (via 3), amb andanes 

laterals de 162 metres de longitud a les vies generals. Les dues andanes estan connectades 

mitjançant un pas a nivell amb taulons i un pas inferior amb escales fixes. L'andana de les 

vies 1-3 disposa d'una marquesina estàndard de rodalies mentre que a l'andana de la via 1 

el propi edifici exerceix de teulada. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, 

mirant cap a Mataró, i és de dues plantes. La planta baixa acull la venda de bitllets, cafeteria 

i les barreres tarifàries de control d'accés. Actualment l'estació està en procés de millora, 

que comportarà l'adaptació del pas inferior a persones amb mobilitat reduïda gràcies a la 

instal·lació d'ascensors. També es realitzarà el ripat de la via 3 per eixamplar l'andana de les 

vies 1-3 i s'allargaran a 200 metres amb instal·lació de noves marquesines a totes dues 

andanes. 

C.3.27 El Papiol 

L'estació del Papiol es situa a l'oest del nucli urbà, entre l'autopista AP-2 i el riu Llobregat. El 

tren va arribar al Papiol el 1856, amb la inauguració del tram de Molins de Rei a Martorell. 

Les instal·lacions actuals es redueixen a les dues vies generals (vies 1 i 2) que descriuen 

una lleugera corba a l'esquerra, mirant direcció Vilafranca, amb andanes laterals parcialment 
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cobertes per marquesines metàl·liques. Les andanes es comuniquen a través d'un pas 

inferior dotat d'escales fixes i ascensor i d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la 

dreta de les vies i és d'una sola planta. Al seu interior acull una cafeteria que també realitza 

la venda de bitllets, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions una zona 

d'aparcament per a vehicles i per a l'autobús que comunica l'estació amb el centre urbà. El 

Papiol és l'estació contigua a Castellbisbal i per això també es pot considerar l'inici de la línia 

que es dirigeix cap a Mollet pel Vallès. 

C.3.28 El Vendrell 

L'estació del Vendrell es situa al centre del nucli urbà de la població, a la seva zona est. Es 

va posar en servei el 1865, amb l'obertura de la línia de Martorell a Tarragona. L'estació 

actual disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i dues vies desviades a l'esquerra 

d'aquestes (vies 4 i 6). Hi ha dues andanes, que donen servei una a la via 1 i l'altra a les vies 

2 i 4. Les andanes es troben parcialment cobertes per marquesines metàl·liques i es 

comuniquen a través d'un pas inferior al que s'accedeix a través d'escales fixes i d'un 

ascensor. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies (mirant sentit Tarragona) si bé a 

molta distància d'aquestes donada la rectificació de traçat que es va realitzar en aquest punt 

per tal que els trens poguessin circular-hi a més velocitat. L'edifici de viatgers és un edifici 

allargat d'una sola planta, típicament vuitcentista, que actualment acull en la seva major part 

un centre cívic. A la façana que dóna a les vies hi ha un petit espai dedicat a la venda de 

bitllets, amb taquilla i màquines de venda automàtica. Completen les instal·lacions del 

Vendrell un antic moll de mercaderies que avui dia ja no s'utilitza. 

C.3.29 Els Monjos 

L'estació dels Monjos es situa a l'est del nucli urbà de la població. Es va posar en servei el 

1865, amb l'obertura de la línia de Martorell a Tarragona. Les instal·lacions actuals consten 

de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals enllaçades a través d'un pas a 

nivell. L'andana de la via 2 disposa d'un marquesina estàndard per aixoplugar els viatgers. 

L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies (mirant sentit Tarragona) i és de dues 

plantes. A la planta baixa acull una cafeteria on també s'hi realitza la venda de bitllets, entre 

d'altres dependències. Completen les instal·lacions de L'Arboç una via d'apartador (via 3) 

situada al costat Vilafranca i a la dreta de les generals i una altra via d'accés a un l'apartador 

industrial privat de La Farinera. L'espai per a les instal·lacions es va reduir a mitjans anys 

2000 pel pas de la línia d'alta velocitat per aquesta zona 

C.3.30 Figaró 

L'estació de Figaró està situada al terme municipal de Figaró-Montmany, a l'oest del nucli de 

Figaró a l'altra riba del riu Congost i de la carretera C-17. El tren va arribar a Figaró el 1875 
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amb la inauguració del tram de Granollers a Vic. Les instal·lacions actuals compten amb 

dues vies, la general (via 1) i una desviada a l'esquerra d'aquesta (via 3). Disposa de dues 

andanes laterals comunicades mitjançant un pas a nivell i l'edifici de viatgers es situa a la 

dreta, mirant cap a Vic, però curiosament i donat el reduït espai existent l'edifici es situa al 

cap de l'andana de la via 1 costat Sant Martí de Centelles. L'edifici és de dues plantes i a la 

seva planta baixa acull una oficina d'informació dels Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona. Les andanes disposen d'una marquesina per esperar els trens. 

C.3.31 Garraf 

L'estació de Garraf es va posar en servei l'any 1881 amb la inauguració del tram de 

Barcelona a Vilanova i la Geltrú. L'estació es situa al nucli urbà de la població i actualment 

consta de les dues vies generals (vies 1 i 2), una via desviada a la dreta (via 3) i dues a 

l'esquerra (vies 4 i 6). Hi ha un total de tres andanes; hi ha dues andanes laterals al feix de 

vies, que serveixen respectivament les vies 3 i 6 i una andana central per a les vies 1 i 2, 

que disposa de marquesines per refugiar els viatgers. Les andanes es comuniquen a través 

d'un pas inferior que també té accés des del costat mar de la població de Garraf. La via 4 no 

té andana. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit Sant Vicenç, i és 

de dues plantes si bé actualment roman sempre tancat. També hi ha un altre edifici auxiliar 

que havia acollit un bar-cafeteria.  

C.3.32 Gavà 

L'estació de Gavà es va posar en servei l'any 1881 amb l'entrada en servei de la línia entre 

Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Es situa totalment en una corba a l'esquerra, mirant direcció 

Vilanova, i l'edifici de viatgers, de dues plantes, es troba a la dreta de les vies. Entre les 

quatre vies de l'estació, dues de pas i dues d'apartador, s'hi troben tres andanes. Les dues 

vies generals compten amb una andana central, dotada de marquesina metàl·lica i 

cadascuna de les vies desviades té una andana pròpia, sent una d'elles contigua a l'edifici 

de viatgers. L'enllaç entre les andanes es realitza mitjançant un pas soterrat i també un pas 

a nivell situat al costat Vilanova. Completen les instal·lacions una via morta situada al costat 

muntanya-Barcelona que comparteix andana amb la via 3 i un aparcament per a vehicles. 

Antigament hi havia hagut una via d'apartador industrial per a la factoria Roca, situada just al 

costat de l'estació del ferrocarril. 

C.3.33 Gelida 

L'estació de Gelida es situa al nord del nucli urbà, a la zona de la vall del riu Anoia. Per 

aquest motiu des del 1924 hi ha un funicular actualment gestionat per FGC que uneix 

l'estació del ferrocarril amb el poble. El tren va arribar a Gelida el 1865, amb la inauguració 

del tram de Martorell a Tarragona. Les instal·lacions actuals es redueixen a les dues vies 
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generals (vies 1 i 2) que descriuen una corba a la dreta, mirant direcció Vilafranca, amb 

andanes laterals parcialment cobertes per marquesines metàl·liques. Les andanes es 

comuniquen a través d'un pas inferior i de dos passos a nivell. L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies i és de dues plantes. A la planta baixa acull una cafeteria i la venda de 

bitllets, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions una zona d'aparcament per 

a vehicles i per a autobusos que comuniquen l'estació amb alguns pobles veïns. 

C.3.34 Granollers Canovelles 

L'estació de Granollers Canovelles es situa al terme de Canovelles, a la zona sud-est 

d'aquest i molt propera a la capital del Vallès Oriental, Granollers. El tren va arribar a 

Canovelles el 1886 amb la posada en servei de la línia des de Les Franqueses a Barcelona. 

L'estació disposa de la via general (via 1) i quatre vies desviades, una a la dreta de la 

general (via 2) i tres a l'esquerra (vies 3, 5 i 7). Té dues andanes laterals a les vies 1 i 2, 

servint també a la via 3 l'andana de la via general. Les andanes estan parcialment cobertes 

per marquesines metàl·liques i enllaçades mitjançant dos passos a nivell. L'edifici de 

viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit Vic i és de tres cossos. El cos central és 

de tres plantes mentre que els dos cossos laterals són d'una sola planta. La planta baixa de 

l'edifici de viatgers disposa de taquilla i màquines de venda de bitllets i sala d'espera, entre 

altres dependències. L'estació de Granollers Canovelles també funciona com a estació de 

mercaderies ja que a la via 7 hi ha unes sitges on es carrega material als vagons tremuja 

que pugen fins a l'estació des de Montcada Bifurcació. Per facilitar les maniobres existeixen 

dues vies mortes a l'extrem d'aquesta via de mercaderies per ambdós costats. 

C.3.35 Granollers Centre 

L'estació de Granollers Centre es situa a la zona sud-est del nucli urbà. El tren va arribar per 

primer cop a Granollers l'any 1854 amb l'entrada en servei de la línia des de Barcelona. 

Actualment l'estació està formada per deu vies, dues generals (vies 1 i 2), quatre desviades 

(vies 3, 4, 5 i 7) i quatre vies mortes (vies 6, 8, 10 i 12). D'aquestes deu vies, sis tenen 

andana per als viatgers. L'edifici de viatgers queda a l'esquerra de les vies mirant sentit 

Girona i és de dues plantes, tenint a la planta baixa el vestíbul, en el qual hi ha la taquilla, 

màquines de venda de bitllets, les barreres tarifàries, un quiosc i un bar, entre d'altres 

dependències. L'enllaç entre andanes es realitza mitjançant un pas soterrat, tot i que també 

hi ha un pas a nivell per a vianants per creuar les vies. Les andanes de les vies 1-3 i 2-4 

estan parcialment cobertes per marquesines metàl·liques per a refugiar els viatgers. 

L'estació de Granollers Centre també compta amb una terminal de mercaderies just al costat 

de la de viatgers, en la qual es carreguen i descarreguen contenidors a les seves vies, 

formant trens TECO entre d'altres. 
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C.3.36 Gualba 

L'estació de Gualba es situa al sud del nucli urbà, però allunyada del centre de la població. 

El tren va arribar a Gualba l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a 

Maçanet. L'estació actualment disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2). Hi 

ha dues andanes laterals a les vies generals, disposant una d'aquestes d'una marquesina 

per a refugiar els viatgers. Les andanes es troben comunicades a través d'un pas inferior. 

L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Portbou, i és de dues 

plantes acollint a la planta baixa un bar. 

C.3.37 Hostalric 

L'estació d'Hostalric es situa al nord del nucli urbà de la població. El tren va arribar per 

primera vegada a Hostalric l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a 

Maçanet. L'estació actualment disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

andanes laterals parcialment cobertes per marquesines metàl·liques, comunicades 

mitjançant un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit 

Portbou, i és d'una sola planta acollint un bar-cafeteria i despatx de bitllets integrats. 

Completen les instal·lacions del baixador d'Hostalric una zona d'aparcament de vehicles 

C.3.38 La Garriga 

L'estació d'Hostalric es situa al nord del nucli urbà de la població. El tren va arribar per 

primera vegada a Hostalric l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a 

Maçanet. L'estació actualment disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

andanes laterals parcialment cobertes per marquesines metàl·liques, comunicades 

mitjançant un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit 

Portbou, i és d'una sola planta acollint un bar-cafeteria i despatx de bitllets integrats. 

Completen les instal·lacions del baixador d'Hostalric una zona d'aparcament de vehicles 

C.3.39 La Granada 

L'estació de La Granada es situa a l'est del nucli urbà. L'estació es va posar en servei el 

1865, amb l'obertura de la línia de Martorell a Tarragona. Les instal·lacions actuals consten 

de les dues vies generals (vies 1 i 2) i dues vies desviades a l'esquerra d'aquestes (vies 4 i 

6). Disposa de dues andanes que serveixen a la via 1 ia les vies 2-4. Les andanes es troben 

enllaçades a través d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies 

(mirant sentit Tarragona) i és de dues plantes. A la planta baixa acull una cafeteria on també 

s'hi realitza la venda de bitllets, entre d'altres dependències. L'espai per a les instal·lacions 

es va reduir a mitjans anys 2000 pel pas de la línia d'alta velocitat per aquesta zona i que 
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fins l'any 2008 va disposar d'una via d'enllaç amb la base de muntatge de la LAV a 

Vilafranca. 

C.3.40 La Llagosta 

L'estació de La Llagosta es situa a l'est del nucli urbà. Tot i que el tren va arribar per primer 

cop a La Llagosta l'any 1854 no va ser fins a finals dels anys setanta del segle XX quan es 

va posar en servei el baixador. Aquest disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 

2) amb andanes laterals comunicades mitjançant un pas inferior. A l'esquerra de les vies, 

mirant sentit Granollers, hi ha el petit edifici de viatgers d'una sola planta que acull la taquilla 

de venda de bitllets. A la dreta de les vies generals, mirant sentit Granollers, s'hi situa 

l'estació de mercaderies de La Llagosta, formada per 4 vies passants i 2 vies mortes. 

L'enllaç de l'estació amb la línia general es realitza tant pel costat Montcada com pel costat 

Mollet amb uns petits ramals de via única. 

C.3.41 L’Arboç 

L'estació de L'Arboç es situa a l'oest del nucli urbà de la població. L'estació es va posar en 

servei el 1865, amb l'obertura de la línia de Martorell a Tarragona. Les instal·lacions actuals 

consten de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb una via desviada a l'esquerra d'aquestes 

(via 4) i dues vies desviades a la dreta (vies 3 i 5). Hi ha tres andanes, la principal que 

serveix a la via 4 i dues més que serveixen a les vies 2-4 i 1-3. Les andanes es troben 

comunicades a través de dos passos a nivell i no disposen de cap refugi o aixopluc per als 

viatgers. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies (mirant sentit Tarragona) i és 

d'una sola planta, datant dels anys vuitanta. El seu interior acull una cafeteria on també es 

realitza la venda de bitllets, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions de 

l'Arboç el perllongament de la via 4 pel costat Tarragona que es converteix en un ramal 

industrial particular a la fàbrica "Cristalería Española". 

C.3.42 Lavern Subirats 

L'estació de Lavern-Subirats es situa al terme municipal de Subirats però més pròxim al nucli 

de Lavern, que queda al sud del baixador a l'altra banda de l'autopista AP-7. La història del 

baixador de Lavern es va iniciar el dia 27 d’abril de 1946 quan un tren es va aturar en el punt 

quilomètric que ara ocupa, perquè Frederic Travé Alfonso, de família ferroviària, es casava 

amb Maria Antònia Maristany Ibarra. Potser aquell mateix dia o una colla d’anys després, 

dos veïns del municipi, el rector de Lavern Mn. Joan Batllori Ribó i l’alcalde Antoni 

Casanovas Poch van imaginar que els trens de la línia del Penedès es podrien aturar en 

aquell indret. Va ser l’inici d’una iniciativa de base popular que no esdevindria realitat fins el 

25 de març de 1958. L'any 2000 els veïns van crear la plataforma “Salvem l’Estació” per 

tornar a reivindicar el baixador, perquè l’empresa ferroviària el volia deixar sense ús, 
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començant per reduir el nombre d’aturades de trens. El baixador actual disposa de les dues 

vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals, enllaçades a través d'un pas a nivell. 

L'andana de la via 2 disposa d'una marquesina metàl·lica per a refugiar els viatgers. L'edifici 

de viatgers es situa a l'esquerra de les vies (mirant sentit Tarragona) i és d'una sola planta. 

El seu interior acull la venda de bitllets en determinats horaris i també és un punt 

d'informació turística, ja que el baixador rep la consideració d'estació vitivinícola. De l'estació 

de Lavern-Subirats en parteixen dues iniciatives turístiques, el bus turístic i la Ruta Vitícola. 

Completen les instal·lacions una zona d'aparcament de vehicles. 

C.3.43 Les Franqueses del Vallès 

L'estació de Les Franqueses del Vallès es situa a l'oest del nucli urbà de Corró d'Avall del 

terme municipal de Les Franqueses. El tren va arribar a Les Franqueses el 1875 amb la 

inauguració del tram de Granollers a Vic. Fins el 1991, Les Franqueses era una estació 

d'enllaç entre la línia original que es dirigia cap a l'estació de Granollers de la línia de Girona 

i la que es va posar en servei el 1886 fins a Montcada. El 2000 es va desmantellar la línia 

d'enllaç amb la línia de Girona degut al seu quasi nul ús i el nombre de passos a nivell que hi 

havia al discórrer enmig d'edificacions. Recentment s'està plantejant de reobrir aquest enllaç 

estratègic a la xarxa ferroviària catalana, de 3 km de longitud. L'estació de Les Franqueses 

del Vallès disposa de la via general (via 1) i dues vies desviades, una a la dreta de la general 

(via 2) i una a l'esquerra (via 3). Té dues andanes laterals a les vies 1 i 2, servint també a la 

via 3 l'andana de la via general. L'andana de la via 2 està parcialment coberta per una 

marquesina metàl·lica i enllaçada amb l'altra andana mitjançant un pas a nivell. L'edifici de 

viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit Vic i és de dues plantes. La planta baixa 

disposa d'una cafeteria on també es venen els bitllets. Hi ha una edificació auxiliar que acull 

els lavabos i un altre edifici destinat a altres usos. Al llarg de la pròpia andana de la via 2 hi 

ha diversos elements ferroviaris a mode d'exposició.  

C.3.44 Llinars del Vallès 

L'estació de Llinars del Vallès es situa a l'est del nucli urbà. El tren va arribar per primer cop 

a Llinars del Vallès l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a Maçanet. 

L'estació actualment disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2) i una via desviada a la 

dreta (via 3). Hi ha dues andanes laterals a les vies generals i una de les quals dóna servei 

també a la via 3. Les andanes es troben comunicades a través d'un pas inferior dotat de 

rampes i escales fixes. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit 

Portbou, i és d'una sola planta i de construcció recent. El seu interior acull el vestíbul amb 

sala d'espera, taquilla i màquines de venda automàtica de bitllets i portes de control d'accés 

a les andanes. Completen les instal·lacions de l'estació una zona d'aparcament a la dreta de 

les vies. 
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C.3.45 Maçanet - Massanes 

L'estació de Maçanet - Massanes va entrar en servei els anys seixanta del segle XIX com a 

punt d'unió de les línies que procedents de Barcelona circulaven a través de la costa (per 

Mataró) i per la depressió pre-litoral (per Granollers). L'estació donada la seva condició de 

punt d'enllaç es situa lluny dels nuclis habitats, tenint com a pobles més propers Maçanet de 

la Selva i Massanes i situant-se les seves instal·lacions entre els dos termes municipals. 

L'estació es configura en forma de Y, estant diferenciades clarament dues platges de vies, 

una per la línia de Granollers i l'altra per la línia de Mataró. El feix de vies de la línia de 

l'interior consta de quatre vies i dues andanes, essent una d'elles parcialment compartida 

amb el feix de vies de la línia de la costa. De manera totalment simètrica, la zona de la línia 

de Mataró està formada per quatre vies i dues andanes, comptant la que comparteix amb la 

línia de Granollers. L'enllaç entre tot el conjunt d'andanes es realitza a través d'un pas 

inferior i de diversos passos a nivell. L'edifici de viatgers es situa entre les dues platges de 

vies i és d'una sola planta. Completen les instal·lacions una via morta situada direcció 

Mataró i antigament una via d'enllaç entre les vies 1 i 3 dels dos feixos. Les línies de Mataró i 

Granollers s'uneixen a la sortida de Maçanet - Massanes direcció Girona. El pas de la línia 

d'alta velocitat està modificant lleugerament el paisatge de l'estació ja que un viaducte la 

creua per la seva part sud. 

C.3.46 Malgrat de Mar 

L'estació de Malgrat de Mar està situada a la zona est de la població, a la franja costanera 

immediatament darrere la platja i el passeig marítim. El tren va arribar a Malgrat de Mar l'any 

1859, amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. L'estació de Malgrat de 

Mar disposa de dues vies, la general (via 1) i la desviada (via 2) amb dues andanes, una que 

dóna servei a la via 1 i una d'estreta de central que dóna servei a les vies 1 i 2. Les dues 

andanes es comuniquen a través de dos passos a nivell, un davant l'edifici de viatgers i 

l'altre a l'extrem de l'andana costat Blanes. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les 

vies, mirant sentit Blanes, i és de dues plantes. La planta baixa acull la taquilla, màquines de 

venda de bitllets, les barreres tarifàries de control d'accés i una cafeteria. 

C.3.47 Manresa 

L'estació de Manresa es va posar en servei el 1859 amb l'arribada del ferrocarril des de 

Terrassa. Les instal·lacions es situen a la part baixa de la població, al costat del riu 

Cardener. L'estació de la capital del Bages segueix sent força important ja que en ella hi 

finalitzen els trens de rodalies de la línia R4 i a més es forma diàriament de dilluns a 

divendres un tren de mercaderies que transporta sal fins a Flix. La part de viatgers disposa 

de les dues vies generals (que es converteixen en única al sortir direcció Lleida) i dues vies 

desviades a la dreta, que acaben en via morta i cinc a l'esquerra. Dues andanes donen 
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servei a quatre vies, andanes que es comuniquen mitjançant un pas inferior i un pas a nivell i 

que estan parcialment cobertes per marquesines. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de 

les vies (mirant cap a Lleida) i és de tres cossos, amb cos central d'un planta i laterals de 

dues plantes, amb dimensions força generoses. El seu interior acull la taquilla, màquines de 

venda automàtica de bitllets, barreres tarifàries i cafeteria, entre d'altres dependències. A la 

sortida de Manresa direcció Barcelona al costat dret hi ha l'estació de mercaderies de 

Manresa, que és on es carreguen els trens de sal a Flix i els trens de fusta a València. 

C.3.48 Mataró 

L'estació de Mataró està situada a la part est de la població, molt a prop del mar i just al 

costat de la N-II. Mataró fou la destinació de la primera línia ferroviària que es va construir a 

la Península des de Barcelona l'any 1848. L'estació actual, està formada per les dues vies 

generals (vies 1 i 2), tres desviades al costat mar (vies 3, 5 i 7) i una via morta (via 4), amb 

quatre andanes, tot i que l'andana situada entre les dues vies generals no s'utilitza i està 

decorada parcialment amb agradable vegetació natural. Les andanes estan connectades 

mitjançant un pas inferior adaptat i un pas a nivell. Les tres andanes en servei estan 

protegides parcialment per marquesines metàl·liques. L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies, mirant cap a Blanes, i està format per cinc cossos, assolint una alçada 

màxima de tres plantes. A la planta baixa hi ha entre d'altres la taquilla, màquines de venda 

de bitllets i les barreres tarifàries, a més d'una cafeteria. La façana a les vies de l'edifici 

disposa d'una marquesina en tota la longitud d'aquest que protegeix l'andana principal. 

Completen les instal·lacions una zona de tallers de trens, formats per dues vies i naus 

cobertes. 

C.3.49 Molins de Rei 

L'estació de Molins de Rei es situa al centre de la població. El tren va arribar a Molins de Rei 

el 1854, amb la inauguració de la línia de Barcelona fins a Molins. Les instal·lacions actuals 

consten de les dues vies generals (vies 1 i 2) que descriuen una corba a la dreta, mirant cap 

a Martorell, i dues vies desviades a la dreta d'aquestes (vies 3 i 5). Hi ha un total de tres 

andanes, la principal serveix la via 2 i les altres dues serveixen les vies 1-3 i 3-5 

respectivament. Les dues primeres andanes disposen de marquesines metàl·liques que les 

cobreixen parcialment. Totes les andanes estan enllaçades mitjançant un pas inferior amb 

escales fixes i un pas a nivell. L'edifici de viatgers és d'una sola planta i es situa a l'esquerra 

de les vies, amb un estil arquitectònic molt peculiar. El seu interior acull la taquilla i màquines 

de venda de bitllets, a més d'una cafeteria. 
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C.3.50 Mollet - Sant Fost 

L'estació de Mollet - Sant Fost es situa a l'est del nucli urbà. El tren va arribar a Mollet del 

Vallès l'any 1854 amb la posada en servei del tram de Barcelona a Granollers. L'estació 

actualment disposa de les dues vies generals (vies 1 i 2), una via desviada a la dreta de la 

general (via 3) i una darrera via (via 4), que és morta i que enllaça únicament amb el ramal 

cap a Castellbisbal. Hi ha dues andanes entre les vies 1 i 3 i entre les vies 2 i 4, cobertes 

parcialment per marquesines metàl·liques i comunicades a través d'un pas inferior al que 

s'accedeix per escales fixes i un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les 

vies, mirant sentit Granollers, i darrere el topall de la via 4. És d'una sola planta i acull la 

taquilla, les màquines de venda automàtica de bitllets, les barreres tarifàries de control 

d'accés a les andanes i una cafeteria. Completen les instal·lacions de Mollet-Sant Fost una 

zona d'aparcament de vehicles reservat a usuaris del ferrocarril situada al costat est de les 

vies. Actualment s'està modificant l'estació per acollir la nova via procedent del ramal del 

Papiol que completarà el desdoblament de la línia des de Santa Perpètua-Can Folguera. 

C.3.51 Mollet - Santa Rosa 

L'estació de Mollet - Santa Rosa es situa al municipi de Mollet del Vallès, a la part occidental 

del nucli urbà. El tren va arribar a Mollet Santa Rosa el 1886 amb la posada en servei de la 

línia des de Les Franqueses a Barcelona. L'estació disposa de la via general (via 1) i una via 

desviada a cada costat de la general (vies 2 i 3). La via 3 s'allarga en una via morta direcció 

Granollers donant servei a l'antic carregador de La Farinera. Hi ha dues andanes, una 

situada entre les vies 1 i 3 i una per a la via 2 on també s'hi situa l'edifici de viatgers. Les 

andanes estan parcialment cobertes per marquesines metàl·liques i es comuniquen a través 

d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers és de dues plantes i a la planta baixa acull la taquilla de 

venda de bitllets i sala d'espera, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions 

ferroviàries el ramal de connexió de l'estació amb la factoria Alstom, ramal que es situa al 

costat Barcelona i que neix de la via 3, i que es troba connectat pel costat Granollers amb la 

resta de vies. Mollet - Santa Rosa compta amb una zona d'estacionament de vehicles de 

park&ride, amb accés controlat amb barrera. Actualment es preveu que un controvertit 

projecte soterri la traça ferroviària al seu pas per Mollet, que faria desaparèixer les 

instal·lacions actuals, a més de l'únic pas a nivell de la localitat. 

C.3.52 Montcada Bifurcació 

L'estació de Montcada Bifurcació és una instal·lació força peculiar situada a la confluència 

de diverses línies, tal com indica el seu nom, al terme municipal de Montcada i Reixac. La 

línia de Vic i Puigcerdà es troba amb la línia procedent de Manresa i Lleida. Per seguir cap a 

Barcelona hi ha la línia que duu a Torre Baró i Sant Andreu Arenal, per la qual circulen els 

trens de viatgers, i el ramal de les Aigües que enllaça amb la línia de Granollers i Girona. El 
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tren va començar a circular-hi l'any 1862, amb la posada en servei de la línia pròpia d'accés 

a Barcelona des de Manresa. La línia cap a Vic es posaria en servei a partir de 1886 i el 

ramal de les Aigües el 1972. L'estació actual disposa de sis vies amb andana, les dues 

generals de la línia Barcelona - Manresa (vies 2 i 3) i la general de la línia de Vic (via 1), a 

més de tres desviades (vies 4, 5 i 6). El pas entre les quatre andanes es realitza mitjançant 

un pas subterrani amb escales fixes, a més de passos a nivell per al servei. L'edifici de 

viatgers es troba situat a l'esquerra de les vies, mirant direcció Manresa/Vic, és de dues 

plantes i a la planta baixa hi ha el gabinet de circulació així com també una sala d'espera 

dotada de màquina automàtica de venda de bitllets. Completen les instal·lacions de 

Montcada Bifurcació amb un important feix de vies que s'usa per a estacionar diverses 

composicions de mercaderies i també com a base de manteniment de trens de Rodalies, en 

la qual hi ha entre altres un tren de rentat. Els tallers de Rodalies i Mitjana Distància 

existents a Sant Andreu Comtal han estat traslladats a Montcada Bifurcació. Finalment 

ressaltar l'accés ferroviari que hi havia hagut a la fàbrica de ciment situada just a la sortida 

de l'estació direcció Vic. 

C.3.53 Montcada i Reixac 

L'estació de Montcada i Reixac es situa a la zona central del nucli urbà. El tren va arribar per 

primer cop a Montcada l'any 1854 amb l'entrada en servei del tram de Barcelona a 

Granollers. L'estació actualment disposa de les dues vies generals amb andanes laterals, 

comunicades a través d'un pas inferior i d'un pas a nivell. A més, hi ha una via desviada a la 

dreta de les generals (via 4). L'andana de les vies 2 i 4 disposa d'una marquesina per a 

refugiar els viatgers. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit 

Portbou, i és de dues plantes. A la planta baixa acull el vestíbul amb sala d'espera, taquilla i 

màquines de venda automàtica de bitllets i portes de control d'accés a les andanes. 

L'estació canviarà totalment en un futur proper degut al soterrament de la línia al seu pas per 

la localitat, que comportarà l'eliminació dels dos passos nivells existents en l'actualitat. 

C.3.54 Montcada i Reixac - Manresa 

L'estació de Montcada i Reixac - Manresa es situa al centre de la població, en un indret molt 

proper al Turó Fermí. El tren va arribar a Montcada i Reixac - Manresa el 1855, amb la 

posada en servei de la línia entre Montcada i Sabadell. El nom de Montcada i Reixac - 

Manresa era per distingir l'estació de la línia de Manresa de l'estació de Montcada i Reixac - 

Sant Joan, a la línia de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, situades molt properes. 

L'estació actual consisteix en un baixador amb les dues vies generals (vies 1 i 2) i andanes 

laterals, situades en una corba tancada a l'esquerra (mirant sentit Manresa). Les dues 

andanes no tenen comunicació entre elles, existint un accés independent per a cadascuna 

d'elles. L'accés a la via 2 es realitza des de la Carretera Vella mitjançant l'edifici de viatgers, 

que és de dues plantes. A la planta baixa hi ha el vestíbul, amb taquilla, màquines de venda 
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de bitllets i barreres tarifàries. També a l'andana de la via 2 hi ha una cafeteria situada en un 

edifici independent. L'accés a l'andana de la via 1 es fa de forma lliure des del creuament 

dels carrers Bogatell amb Domingo Fins. L'enllaç entre les dues andanes es pot realitzar per 

fora de l'estació utilitzant l'estret pas inferior existent. Com a peculiaritat de l'estació, a 

l'extrem de l'andana pel costat Manresa hi ha un pont metàl·lic per on passen els trens de la 

línia de Vic creuant per la part superior les vies de la línia de Manresa. 

C.3.55 Montcada i Reixac - Santa Maria de Martorelles 

L'estació de Montcada i Reixac-Santa Maria es situa al barri de Santa Maria de Montcada, 

zona bàsicament residencial. El tren va arribar a Montcada i Reixac el 1855, amb la posada 

en servei de la línia entre Montcada i Sabadell, tot i que el baixador de Santa Maria no es 

posaria en servei fins més endavant. L'estació actual consisteix en un baixador amb les 

dues vies generals (vies 1 i 2) i andanes laterals. L'enllaç entre ambdues andanes es realitza 

a través d'un pas inferior amb escales fixes i ascensors. Aquest pas es troba dividit en dos, 

ja que també serveix pel pas de persones d'un costat a l'altre de la trama urbana del barri. 

La zona de pas inferior d'accés lliure també disposa d'escales fixes i dos ascensors. L'edifici 

de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Manresa, i és de nova construcció 

(any 2009) i d'una sola planta. El seu interior acull una cafeteria, on també s'hi realitza la 

venda de bitllets, màquines de venda automàtica de títols de transport i les barreres tarifàries 

de control d'accés. Cadascuna de les andanes disposa d'una zona coberta, una per extensió 

de la teulada de l'edifici de viatgers i l'altre per extensió de la teulada de l'edicle de l'ascensor 

del pas inferior. A més, també hi ha marquesines metàl·liques a cada andana per prolongar 

la zona de refugi dels viatgers. Com a curiositat, l'estació de Montcada i Reixac-Santa Maria 

va ser la primera en rebre el febrer de 2010 la nova senyalètica de Rodalies de Catalunya de 

la xarxa. Fins l'any 2008 l'estació no disposava de pas inferior i l'enllaç entre andanes es 

realitzava per un pas a nivell, situant-se l'edifici de viatgers d'origen al mateix lloc que l'actual 

però de dimensions més petites. El seu interior acollia la taquilla i màquines de venda de 

bitllets. 

C.3.56 Montcada - Ripollet 

L'estació de Montcada-Ripollet es situa al barri de Masrampinyo del terme municipal de 

Montcada i Reixac. El tren va arribar el 1886 amb la posada en servei de la línia des de Les 

Franqueses a Barcelona. L'estació disposa de la via general (via 1), una via desviada a 

l'esquerra d'aquesta (via 3) i dues vies mortes connectades pel costat Barcelona. Té dues 

andanes situades de manera lateral a les vies passants i es comuniquen a través d'un pas a 

nivell. Una de les vies mortes desemboca en una gran esplanada antigament destinada al 

servei de mercaderies. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies passants, mirant 

sentit Vic, i és de dues plantes. A la planta baixa acull un bar on també s'hi realitza la venda 
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de bitllets, entre d'altres dependències. L'andana de la via desviada contigua a l'edifici de 

viatgers disposa d'una marquesina per refugiar els viatgers de la pluja. 

C.3.57 Montgat 

L'estació de Montgat està situada a la part est de la població, molt a prop del mar. Montgat 

forma part de la primera línia ferroviària que es va construir a la Península entre Barcelona i 

Mataró l'any 1848 i molt a prop de l'estació direcció Mataró hi ha el primer túnel que es va 

construir al nostre país. L'estació actual, remodelada recentment, està formada per les dues 

vies generals, amb andanes laterals i una via desviada al costat mar. Les dues andanes 

estan connectades mitjançant un pas inferior preparat per ser adaptat a persones amb 

mobilitat reduïda i també per un pas a nivell. Les andanes disposen de marquesines 

metàl·liques en part de la seva longitud per tal de refugiar els viatgers. L'edifici de viatgers es 

situa a l'esquerra de les vies, mirant cap a Mataró, i és de tres plantes. La planta baixa acull 

la taquilla, cafeteria i les barreres tarifàries, essent una estació del tipus de gestió integral. 

Montgat va ser la primera estació del nucli de rodalies de Barcelona en disposa de tot el 

mobiliari i senyalètica del nou tipus unificat. 

C.3.58 Montgat Nord 

L'estació de Montgat Nord, anteriorment s'anomenava Monsolís, està situada a primera línia 

marítima, davant de la platja i just al costat de la N-II. La seva situació fa que sigui una 

estació molt utilitzada l'estiu pels banyistes, que només baixar del tren ja poden trepitjar la 

sorra. Montgat Nord forma part de la primera línia ferroviària que es va construir a la 

Península entre Barcelona i Mataró l'any 1848 i molt a prop de l'estació direcció Barcelona hi 

ha el primer túnel que es va construir al nostre país. L'estació actual, està formada per les 

dues vies generals, amb andanes laterals. Les dues andanes estan connectades mitjançant 

un pas a nivell amb taulons. Ambdues andanes disposen de marquesines estàndard de 

rodalies. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant cap a Mataró, i és de 

dues plantes. La planta baixa acull la taquilla, cafeteria i una barrera tarifària reversible. 

Actualment l'estació està en procés de millora, que comportarà l'eliminació del pas a nivell 

actual que serà substituït per un pas inferior amb escales i ascensor, a més de la demolició 

de l'edifici actual i la seva substitució per un de nou, que tindrà major superfície i albergarà 

les barreres tarifàries, màquines de venda de bitllets, cafeteria, lavabos i habitacions 

d'instal·lacions. La remodelació també inclourà el recrescut de les dues andanes, perquè 

quedi a cota 0,68 metres respecte el carril i la instal·lació de noves marquesines. 

C.3.59 Montmeló 

L'estació de Montmeló es situa a la zona central del nucli urbà. El tren va arribar per primer 

cop a Montmeló l'any 1854 amb l'entrada en servei del tram de Barcelona a Granollers. 
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L'estació actualment disposa de les dues vies generals amb andanes laterals, comunicades 

a través d'un pas inferior i d'un pas a nivell. Abans havia disposat també de dues vies 

desviades a la dreta de les generals, però que degut a les obres del pas de la línia d'alta 

velocitat Barcelona-Figueres es van haver d'aixecar. Les dues andanes disposen de 

marquesines metàl·liques per a refugiar els viatgers. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra 

de les vies, mirant sentit Portbou, i és de dues plantes. A la planta baixa acull el vestíbul amb 

sala d'espera, taquilla i màquines de venda automàtica de bitllets i portes de control d'accés 

a les andanes. En una altra edificació annexa s'hi situa la cafeteria i en una altra els lavabos. 

L'estació es troba immersa en obres per al pas de la LAV Barcelona-Figueres en paral·lel a 

la línia existent, que s'aprofitarà també per soterrar la línia actual i construir una nova estació 

subterrània. 

C.3.60 Ocata 

L'estació d'Ocata està situada a primera línia marítima, davant de la platja i just al costat de 

la N-II, en aquest barri del Masnou. Ocata forma part de la primera línia ferroviària que es va 

construir a la Península entre Barcelona i Mataró l'any 1848, malgrat que va ser posada en 

servei més endavant. El baixador està format per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

andanes laterals comunicades entre sí per un pas a nivell a l'extrem costat Barcelona i 

parcialment cobertes per marquesines metàl·liques. Cadascuna de les andanes disposa 

d'un accés propi a l'extrem de l'andana costat Mataró, integrades en el conjunt d'andana i 

marquesina. L'andana de la via 2 disposa també d'una taquilla de venda de bitllets. Per 

creuar les vies per al públic general existeix un pas soterrat que passa sota el ferrocarril i la 

carretera N-II. 

C.3.61 Palautordera 

L'estació de Palautordera es situa al sud del nucli urbà de Santa Maria de Palautordera, 

allunyada del nucli urbà i prop de la carretera BV-5301. El tren va arribar per primer cop a 

Palautordera l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de Granollers a Maçanet. L'estació 

actualment disposa únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2). Hi ha dues andanes 

laterals a les vies generals, diposant una d'aquestes d'una marquesina estàndard per a 

refugiar els viatgers. Les andanes es troben comunicades a través d'un pas a nivell. L'edifici 

de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Portbou, i és de dues plantes tot i 

que actualment es troba tancat i abandonat. A la resta d'instal·lacions s’estan realitzant 

obres de millora del baixador, que inclouen la construcció d'un nou pas inferior. Completen 

les instal·lacions de l'estació una zona d'aparcament i una subcentral elèctrica 
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C.3.62 Parets del Vallès 

L'estació de Parets del Vallès es situa al sud del nucli urbà. El tren va arribar a Parets del 

Vallès el 1886 amb la posada en servei de la línia des de Les Franqueses a Barcelona. 

L'estació disposa de la via general (via 1) i una via desviada a l'esquerra d'aquesta (via 3), a 

més d'una via morta (via 5) connectada pel costat Barcelona. Parets té dues andanes 

laterals a les vies 1 i 3, parcialment cobertes per marquesines metàl·liques i connectades 

entre sí per un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit 

Vic, i és de dues plantes. A la planta baixa acull la taquilla de venda de bitllets i sala 

d'espera, entre d'altres dependències. Completen les instal·lacions un altre edifici on s'hi 

situa una cafeteria. 

C.3.63 Pineda de Mar 

L'estació de Pineda de Mar està situada a la zona est de la població, a la franja costanera 

immediatament darrere la platja i el passeig marítim. El tren va arribar a Pineda de Mar l'any 

1859, amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. L'estació de Pineda de 

Mar disposa de dues vies, la general (via 1) i la desviada (via 2) amb dues andanes de 175 

metres de llarg, una que dóna servei a la via 1 i una d'estreta de central que dóna servei a 

les vies 1 i 2. Les dues andanes es comuniquen a través de dos passos a nivell, un davant 

l'edifici de viatgers i l'altre a l'extrem de l'andana costat Barcelona, que també és un pas a 

nivell per a vehicles d'accés restringit. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, 

mirant sentit Blanes, i és de dues plantes. La planta baixa té una cafeteria on també s'hi 

realitza la venda de bitllets. L'estació es remodelarà properament, incorporant un pas inferior 

que comportarà el ripat de la via 2 per situar-la de manera contigua a la via 1 actual. 

L'andana central desapareixerà i es situarà de manera lateral a la via 2. El pas inferior 

disposarà d'escales fixes i ascensors. També es remodelarà l'edifici de viatgers i es situarà 

un nou edicle amb les barreres tarifàries pel control d'accés 

C.3.64 Platja de Castelldefels 

L'estació de Platja de Castelldefels no se sap amb certesa quan es va posar en servei, tot i 

que el tren hi passava des de l'any 1881 amb la inauguració del tram de Barcelona a 

Vilanova i la Geltrú. Possiblement es construís ja d'inici a canvi de la cessió d'uns terrenys 

per on havia de discórrer el nou ferrocarril. L'estació es situa a prop de la platja de 

Castelldefels, i just al costat en paral·lel a l'autopista C-32. Les instal·lacions del baixador 

actualment es redueixen a les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals. 

L'andana de la via 1 disposa d'una marquesina-refugi, mentre l'andana de la via 2 disposa 

d'un edifici de viatgers, que es situa a l'esquerra de les vies mirant sentit Sant Vicenç, i és 

d'una sola planta. Hi ha una zona que acull la taquilla, estenent-se la teulada per situar una 

zona d'espera amb bancs a sota. Les andanes es comuniquen a través d'un pas superior al 



Pàg. 72  Annex C: Infraestructura de les estacions 

 

 

que s'accedeix per rampes que també dóna servei a la població ja que es prolonga per 

sobre l'autopista del Garraf. Actualment el baixador s'està remodelant per fer-ne el 

tancament tarifari amb barreres i substituir l'enllaç entre andanes del pas superior a un nou 

pas inferior que disposarà d'ascensors. 

C.3.65 Premià de Mar 

L'estació de Premià de Mar està situada a primera línia marítima, davant de la platja i just al 

costat de la N-II. Premià forma part de la primera línia ferroviària que es va construir a la 

Península entre Barcelona i Mataró l'any 1848, malgrat que va ser posada en servei més 

endavant. L'estació està formada per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes 

laterals de 160 metres de longitud comunicades entre sí per un pas a nivell a l'extrem costat 

Barcelona i un pas inferior, amb escales fixes i ascensors. L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies, mirant cap a Mataró, i integra al seu interior el pas inferior entre 

andanes i l'entrada des del petit pas inferior d'accés des de la població i que discorre sota la 

N-II i sota les vies per accedir a la platja. L'edifici de viatgers disposa d'accessos directes 

tant des del petit pas inferior com des del nivell de la carretera N-II entre el vial i el ferrocarril. 

L'interior de l'edifici disposa de les barreres tarifàries, màquines de venda de bitllets i 

cafeteria. L'estació no té marquesines excepte un petit tram a la sortida de l'andana de la via 

1. Està previst remodelar l'estació, prolongant les andanes fins als 200 metres de longitud i 

l'interior de l'edifici de viatgers, col·locant les barreres tarifàries al nivell superior per tal que 

els usuaris accedeixin a l'edifici des del pas de vianants de la N-II en lloc del petit pas inferior 

actual. 

C.3.66 Riells i Viabrea - Breda 

L'estació de Riells i Viabrea - Breda es situa al terme municipal de Riells i Viabrea al sud del 

nucli de Viabrea ja que el nucli de Riells està situat a més de 8 km. L'estació també queda a 

2 km al sud del nucli urbà de Breda, al que es pot accedir a través de la carretera GI-552. El 

tren va arribar a Riells i Viabrea - Breda l'any 1860 amb l'entrada en servei del tram de 

Granollers a Maçanet. L'estació actualment disposa de dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

dues vies desviades a la dreta d'aquestes (vies 3 i 5) i una via desviada a l'esquerra (via 4). 

Hi ha dues andanes que serveixen a les vies 1-3 i 2-4 respectivament. La comunicació entre 

les andanes es realitza a través d'un pas a nivell. Fins l'any 2005 existia un edifici de viatgers 

de tres plantes situat a l'esquerra de les vies, mirant sentit Portbou, que es va enderrocar per 

fer-hi passar la línia d'alta velocitat Barcelona - Figueres. Actualment uns barracons fan la 

funció d'edifici de viatgers, tot i estar situats a la banda contrària d'on hi ha la població que 

ara té la barrera de la línia d'alta velocitat per arribar a l'estació de tren convencional. 

Completen les instal·lacions de Riells i Viabrea - Breda unes sitges per a càrrega de trens, 

l'antic moll cobert de mercaderies i una via morta com a derivació particular a una factoria i 

una altra via morta que surten ambdues des de la via 5. 
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C.3.67 Rubí 

L'estació de Rubí és una de les estacions de viatgers més noves per a viatgers de 

Catalunya. De tota manera, es dóna la paradoxa que portava 23 anys construïda tot i que 

els trens (només de mercaderies) hi passaven sense fer-hi parada. No va ser fins el 23 de 

maig de 2005 que va entrar en servei per a viatgers, això sí, remodelada i posada al dia. 

L'estació de Rubí es situa al sud del nucli urbà, allunyada del centre, justament donada la 

condició inicial que tenia de línia només de mercaderies. L'estació disposa de quatre vies 

(dues de generals i dues de desviades) i dues andanes. Els trens de rodalies solen usar les 

dues vies generals (vies 1 i 2) que estan dotades d'ample de via mixt (ibèric i internacional) i 

alguns cops els trens de mercaderies usen les vies 4 i 6. Les andanes són laterals a les vies 

generals i estan cobertes en bona part per una marquesina metàl·lica. El pas entre andanes 

es fa mitjançant un pas inferior dotat d'escales i una suau rampa, de manera que l'estació 

queda adaptada totalment per a persones amb mobilitat reduïda. L'edifici de viatgers, situat 

a la dreta des les vies mirant sentit Mollet és d'una sola planta i format per tres cossos el 

qual alberga bàsicament un gran vestíbul en el qual hi ha una cafeteria que fa les funcions 

també de venda de bitllets. També hi ha les barreres tarifàries de control d'accés. L'edifici ha 

estat remodelat atenent a criteris bioclimàtics en el què s'ha donat a conèixer com a 

arquitectura sostenible. Completen les instal·lacions de l'estació una zona d'aparcament per 

a vehicles i una parada d'autobús urbà. A les proximitats de l'estació de Rubí pel costat 

Castellbisbal existeix una via d'apartador de la general (via 2) únicament per a ample 

internacional. 

C.3.68 Sabadell Sud 

L'estació de Sabadell Sud es va posar en servei l'any 1973, amb el soterrament de la línia 

de ferrocarril al seu pas per la ciutat, tot i que aquesta es situa a la superfície però just a la 

boca sud del túnel urbà sabadellenc. Sabadell Sud es va construir entre d'altres per 

substituir l'estació de mercaderies existent anteriorment a l'estació del centre de la ciutat. 

L'estació actual ha perdut la funció d'estació de mercaderies de la ciutat i s'han desmantellat 

algunes vies. La zona de viatgers de Sabadell Sud disposa de les dues vies generals (vies 1 

i 2) i una via desviada a l'esquerra (via 4). Hi ha dues andanes, que serveixen a la via 1 i a 

les vies 2-4 respectivament, cobertes parcialment per marquesines metàl·liques. L'edifici de 

viatgers es situa a un nivell superior, al mateix nivell dels carrers de l'entorn amb accés des 

de la plaça d'Enric Morera. Aquest edifici és d'una sola planta vista des del nivell carrer i 

disposa al seu interior de taquilla, màquines de venda de bitllets, cafeteria i barreres 

tarifàries de control d'accés, entre d'altres dependències. L'enllaç amb les dues andanes es 

realitza a través d'escales fixes i ascensors. L'accés a l'andana de la via 1 es realitza per 

dins de l'edifici de viatgers mentre que amb l'andana de les vies 2-4 es fa des d'una 

passarel·la sobre les vies. Sabadell Sud actualment acull una zona de magatzem i logística, 



Pàg. 74  Annex C: Infraestructura de les estacions 

 

 

formada per una via desviada i una via morta connectada pel costat Terrassa. També hi ha 

una grua-pòrtic sobre la via desviada per moure materials. Entre d'altres es conserva també 

un antic moll cobert de mercaderies. Completen les instal·lacions de Sabadell Sud una 

subcentral elèctrica d'alimentació de la línia i un aparcament de vehicles a l'entorn de l'edifici 

de viatgers. 

C.3.69 Sant Adrià del Besòs 

L'estació de Sant Adrià de Besòs està situada a la part est de la població, a prop del mar i en 

una zona industrial dominada per les tres característiques xemeneies de la central de la 

Fecsa. L'estació va adquirir importància l'any 2004 en ser l'estació de la xarxa de rodalies 

més propera al Fòrum, al qual estava i està comunicat mitjançant la línia T4 del tramvia. 

Sant Adrià de Besòs està formada per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes 

laterals, comunicades mitjançant un pas inferior dotat d'escalinates i de petits ascensors 

exclusivament per cadires de rodes. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies i 

acull la taquilla i les barreres tarifàries, entre d'altres. Les andanes estan parcialment 

cobertes per marquesines metàl·liques., En el cas de l'andana de la via 1 hi ha un cobert on 

hi ha també barreres tarifàries per tal de poder sortir i entrar directament i enllaçar amb el 

tramvia, que es situa al costat mar. 

C.3.70 Sant Andreu de Llavaneres 

L'estació de Sant Andreu de Llavaneres està situada a la part est de la població, molt a prop 

del mar i just al costat de la N-II. El tren va arribar a Sant Andreu de Llavaneres l'any 1857, 

amb la posada en servei del tram de Mataró a Arenys de Mar. L'estació actual consisteix en 

un simple baixador amb les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals, 

comunicades per un pas a nivell i un pas inferior, que a la vegada també serveix per 

comunicar la població per sota la N-II amb la platja. L'accés al pas inferior es realitza a 

través d'escales fixes. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit 

Blanes, i és de dues plantes. La planta baixa acull les dependències de taquilla, magatzem i 

vestuari, a més del vestíbul de viatgers on hi ha la taquilla i una màquina de venda de 

bitllets. L'estació està en procés de remodelació integral, que comprèn la construcció d'un 

nou edifici de viatgers amb tancament tarifari de l'estació, que integra l'accés a un nou pas 

inferior d'enllaç entre andanes amb escales i ascensors. També s'està realitzant el recrescut 

de les andanes fins a cota 68 centímetres i la implantació de marquesines metàl·liques a les 

dues andanes. 

C.3.71 Sant Celoni 

L'estació de Sant Celoni està situada al nucli urbà de la localitat, a la zona sud-est. La 

inauguració del tram entre Granollers i Maçanet l'any 1860 va possibilitar l'arribada del tren a 
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Sant Celoni. L'estació actual està formada per les dues vies generals (vies 1 i 2) amb tres 

vies desviades a la dreta de les generals (vies 3, 5 i 7) de les quals la via 7 és una via morta. 

També hi ha una via desviada a l'esquerra de les generals (via 4) que també és morta amb 

accés des del costat Barcelona. Hi ha quatre andanes, situades de manera lateral a les vies 

1-2 i 3-5, de manera que l'andana de la via 5 també dóna servei a la via 7 i la de la via 1 

dóna accés a la via 4. A més, hi ha un altre tram d'andana exclusiu per a la via 4. L'enllaç 

entre andanes es realitza a través d'un pas subterrani amb escales fixes i rampes d'accés. 

L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Girona, i és d'una sola 

planta, on s'hi situa el vestíbul amb màquines de venda automàtica de bitllets, barreres 

tarifàries d'accés a les andanes i el gabinet de circulació, entre d'altres dependències. En un 

edifici independent hi ha la cafeteria de l'estació. 

C.3.72 Sant Cugat del Vallès 

L'estació de Sant Cugat del Vallès és una de les estacions de viatgers més noves per a 

viatgers de Catalunya. De tota manera, es dóna la paradoxa que portava 23 anys construïda 

tot i que els trens (només de mercaderies) hi passaven sense fer-hi parada. No va ser fins el 

23 de maig de 2005 que va entrar en servei per a viatgers, això sí, remodelada i posada al 

dia. L'estació es situa al nord del centre de Sant Cugat, a la zona de Coll Favà. L'estació 

disposava de quatre vies (dues de generals i dues de desviades) i dues andanes però es va 

convertir en baixador i actualment només disposa de les dues vies generals amb les seves 

andanes laterals corresponents, cobertes en bona part per una marquesina metàl·lica. El 

pas entre andanes es fa mitjançant un pas inferior dotat d'escales i una suau rampa, de 

manera que l'estació queda adaptada totalment per a persones amb mobilitat reduïda. 

L'edifici de viatgers, situat a la dreta des les vies mirant sentit Mollet és d'una sola planta i 

format per tres cossos el qual alberga bàsicament un gran vestíbul en el qual hi ha una 

cafeteria que fa les funcions també de venda de bitllets, a més de les barreres tarifàries de 

control d'accés a les andanes. L'edifici ha estat remodelat atenent a criteris bioclimàtics en el 

què s'ha donat a conèixer com a arquitectura sostenible o eco-arquitectura. Completen les 

instal·lacions de l'estació un gran aparcament per a vehicles. L'estació de Sant Cugat d'adif 

és un intercanviador no directe amb l'estació de FGC de Volpelleres, que es situa a uns 900 

metres de distància a peu. 

C.3.73 Sant Feliu de Llobregat 

L'estació de Sant Feliu de Llobregat es situa al centre de la població. El tren va arribar a 

Sant Feliu de Llobregat el 1854, amb la inauguració de la línia de Barcelona fins a Molins de 

Rei. Les instal·lacions actuals consten únicament de les dues vies generals (vies 1 i 2) amb 

andanes laterals parcialment cobertes per marquesines metàl·liques. L'enllaç entre les dues 

andanes es realitza a través d'un pas inferior amb escales fixes i d'un pas a nivell. L'edifici de 

viatgers és d'una sola planta i es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Martorell. El seu 
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interior acull la taquilla i màquines de venda de bitllets, a més d'una cafeteria. El pas del 

ferrocarril per Sant Feliu de Llobregat experimentarà un canvi radical ja que es soterrarà la 

traça al llarg de 1.545 metres, des del pas superior de l'autopista B-23 fins a la zona 

industrial de la localitat, que inclou l'estació actual. Les obres està previst que comencin l'any 

2010 i finalitzin el 2013. Un cop es soterri el ferrocarril es reurbanitzarà la superfície, incloent 

el perllongament de la línia del Trambaix que actualment finalitza a Consell Comarcal. 

C.3.74 Sant Joan Despí 

L'estació de Sant Joan Despí es situa a l'oest del centre urbà, entre aquest i el polígon 

industrial de La Fontsanta. El tren va arribar a Sant Joan Despí el 1854, amb la inauguració 

de la línia de Barcelona fins a Molins de Rei. Les instal·lacions actuals consten únicament de 

les dues vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals parcialment cobertes per 

marquesines metàl·liques. L'enllaç entre les dues andanes es realitza a través d'un pas 

inferior amb escales fixes i d'un pas a nivell. L'edifici de viatgers és de dues plantes i es situa 

a l'esquerra de les vies, mirant sentit Martorell. El seu interior acull la taquilla i màquines de 

venda de bitllets. Completen les instal·lacions un edifici auxiliar on hi ha els lavabos de 

l'estació. 

C.3.75 Sant Martí de Centelles 

L'estació de Sant Martí de Centelles es troba a la part més oriental d'aquest municipi tot i 

que força allunyada d'aquest, ja que realment es situa molt més propera al nucli urbà 

d'Aiguafreda. El tren va arribar a Sant Martí de Centelles el 1875 amb la inauguració del 

tram de Granollers a Vic. Les instal·lacions actuals compten amb la via general (via 1), una 

desviada a l'esquerra d'aquesta (via 3) i una via morta (via 5) connectada amb la general pel 

costat Barcelona. Disposa de dues andanes comunicades a través de dos passos a nivell. 

L'andana de la via principal disposa d'una marquesina. L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies, mirant sentit Vic, és d'una sola planta i acull un restaurant. 

C.3.76 Sant Miquel de Gonteres - Viladecavalls 

L'estació de Sant Miquel de Gonteres - Viladecavalls es situa en aquest urbanització del 

terme municipal de Viladecavalls. El tren va arribar a Sant Miquel de Gonteres el 1859, amb 

la posada en marxa del tram de Terrassa a Manresa. L'estació actual consisteix en un 

simple baixador, amb les dues vies generals (vies 1 i 2) i andanes laterals. Aquestes 

andanes es troben elevades a cota 0,68 metres respecte el carril en una longitud 

aproximada equivalent a un cotxe, cosa que dificulta l'accés als trens. Les andanes es 

troben comunicades mitjançant un pas a nivell. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de 

les vies, mirant sentit Manresa, i és d'una sola planta. A la planta baixa acull una cafeteria 
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que també realitza la venda de bitllets. Completen les instal·lacions de Sant Miquel de 

Gonteres una petita zona d'aparcament de vehicles adjunta a l'andana de la via 1. 

C.3.77 Sant Pol de Mar 

L'estació de Sant Pol de Mar està situada a la part est de la població, a la franja costanera 

immediatament darrere la platja. El tren va arribar a Sant Pol de Mar l'any 1859, amb la 

posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. L'estació de Sant Pol de Mar disposa 

de dues vies, la general (via 1) i la desviada (via 2) amb dues andanes laterals. Les dues 

andanes es comuniquen a través d'un pas a nivell situat al costat Calella de l'estació i que 

també és un pas a nivell del poble per comunicar el casc antic amb la platja. L'edifici de 

viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Blanes, i és de dues plantes. La planta 

baixa té una cafeteria on també s'hi realitza la venda de bitllets. 

C.3.78 Sant Sadurní d’Anoia 

L'estació de Sant Sadurní d'Anoia es situa a l'est del nucli urbà i es va posar en 

funcionament el 1865, amb la inauguració del tram de Martorell a Tarragona. És una estació 

amb una importància remarcable a la línia, ja que disposa de quatre vies, dues de pas (vies 

1 i 2) i dues d'apartador (vies 3 i 4). Descriu una corba a l'esquerra, mirant direcció 

Vilafranca i l'edifici de viatgers, d'una sola planta, es troba a la dreta de les vies. Entre les 

quatre vies de l'estació s'hi troben tres andanes. Les dues vies generals compten amb una 

andana central, dotada de marquesina metàl·lica i cadascuna de les vies desviades té una 

andana pròpia, sent una d'elles contigua a l'edifici de viatgers. Per enllaçar les andanes hi ha 

un pas soterrat amb escales i un pas a nivell. A l'interior de l'edifici de viatgers hi ha la 

taquilla, una màquina automàtica de venda de bitllets i un bar, a més de les portes de control 

d'accés a les andanes. Completen les instal·lacions una subcentral elèctrica, amb via pròpia 

d'accés, i un gran aparcament de pagament per a vehicles. 

C.3.79 Sant Vicenç de Castellet 

L'estació de Sant Vicenç de Castellet té una llarga història si bé actualment ha perdut 

l'esplendor que havia tingut uns anys enrera. L'estació de Sant Vicenç es va posar en servei 

amb l'arribada del tren a Manresa l'any 1859. Però quan va adquirir el seu màxim esplendor 

va ser a partir del 1914 quan la Compañía del Norte decideix instal·lar-hi un dipòsit que 

prendrà encara més importància l'any 1929 amb l'arribada de l'electrificació a Manresa. Els 

trens venien remolcats per locomotores elèctriques des de Barcelona però com que a partir 

de Manresa no hi havia electrificació calia canviar les locomotores per unes de vapor o 

dièsel. Com que a Manresa degut a les condicions topogràfiques no hi cabia un dipòsit de 

locomotores, aquest es va construir a Sant Vicenç de Castellet, esdevenint un nucli 

important ferroviari ja que a Sant Vicenç és on es feia el canvi de locomotora. L'estació 
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actual ha perdut aquell ambient ja des de l'arribada de l'electrificació a Lleida els anys 

vuitanta i també per la disminució del trànsit de mercaderies i llarg recorregut al tram 

Manresa-Lleida. Així doncs, l'estació actual consta de les dues vies generals amb andanes 

laterals i una via més d'apartador amb andana compartida amb la via 2 (general). L'edifici de 

viatgers queda a la dreta de les vies (mirant sentit Manresa) i actualment alberga un bar que 

també s'encarrega de la venda de bitllets. Completen les instal·lacions de l'estació actual 

quatre vies per a l'estacionament de trens de mercaderies. A la sortida de l'estació per 

Manresa hi ha el carregador d'Ares on de tant en tant es fa el trasvassament de potassa 

dels trens de FGC que vénen des de les mines de Sallent als trens de renfe. Finalment, 

destacar també la sots-central elèctrica existent també a la sortida direcció Manresa. 

C.3.80 Santa Perpètua de Mogoda 

L'estació de Santa Perpètua de Mogoda es situa al barri de La Florida d'aquesta localitat 

vallesana i de fet tenia d'origen com a nom complet "Ciudad Jardin La Florida de Santa 

Perpetua de Moguda". El tren va arribar a Santa Perpètua el 1886 amb la posada en servei 

de la línia des de Les Franqueses a Barcelona. El baixador disposa d'una sola via, la 

general, amb una andana a la dreta d'aquesta mirant sentit Vic. Aprofitant el terraplè existent 

en aquest punt, l'edifici de viatgers que es situa contigu a l'andana disposa de dues plantes i 

s'hi accedeix des del nivell del carrer a través de dues escales fixes. A la planta baixa 

disposa dels diferents serveis d'atenció al viatger. 

C.3.81 Santa Susanna 

L'estació de Santa Susanna està situada a la zona est de la població, a la franja costanera, 

al costat de l'Avinguda del Mar. El tren va passar per primer cop per Santa Susanna l'any 

1859, amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera, si bé el baixador no va 

posar-se en servei fins l'any 2000. El baixador disposa d'una única andana situada a 

l'esquerra de la via general, mirant sentit Blanes. Aquesta andana està parcialment coberta 

per una marquesina de disseny integrada en l'entorn urbà. L'andana és d'entrada lliure, amb 

un total de dos accessos. L'edifici de viatgers es situa adjunt a l'andana i aprofita una antiga 

torre de guaita, on s'hi situa la venda de bitllets i informació turística. A l'extrem de l'andana 

costat Barcelona hi ha un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

C.3.82 Segur de Calafell 

L'estació de Segur de Calafell es va posar en servei l'any 1947 dins del projecte de ciutat 

jardí, tot i que els trens hi passaven des del 1882. L'estació es situa a l'entitat de població de 

Segur de Calafell, al terme municipal de Calafell. L'estació disposa únicament de les dues 

vies generals (vies 1 i 2) amb andanes laterals parcialment cobertes per marquesines 

metàl·liques, comunicades mitjançant un pas inferior i un pas a nivell. L'edifici de viatgers es 
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situa a la dreta de les vies, mirant sentit Sant Vicenç, i és d'una sola planta i de construcció 

recent. El seu interior acull una cafeteria i una llibreria, que també realitza les funcions de 

venda de bitllets. 

C.3.83 Sitges 

L'estació de Sitges es va posar en servei l'any 1881 amb la inauguració del tram de 

Barcelona a Vilanova i la Geltrú. L'estació es situa al centre de la ciutat, a la part nord del 

nucli antic. Les instal·lacions actualment consten de les dues vies generals (vies 1 i 2), una 

via desviada a la dreta d'aquesta (via 3) i dues vies mortes (vies 4 i 6) connectades amb les 

generals pel costat Vilanova. Hi ha dues andanes que serveixen a les vies 1-3 i 2-4. 

L'andana de les vies 1-3 disposa de marquesines metàl·liques i l'andana de les vies 2-4 (la 

principal) té una marquesina adjunta a l'edifici de viatgers. L'enllaç entre andanes es realitza 

a través d'un pas inferior i d'un pas a nivell. Aquest pas inferior té una sortida directa al 

costat muntanya de la població, disposant únicament de barreres tarifàries i no de de venda 

de bitllets. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Vilanova, i és de 

tres plantes. A la planta baixa acull la taquilla, les màquines de venda de bitllets i les 

barreres tarifàries. Completen les instal·lacions de l'estació una via desviada a mode 

d'apartador a l'esquerra de la via 2 que s'inicia al final de les andanes pel costat Vilanova i 

que enllaça amb les vies mortes 4 i 6. 

C.3.84 Terrassa Est 

L'estació de Terrassa Est es va posar en servei el 3 de març de 2008, després de molts 

anys de reivindicacions. El baixador disposa de les dues vies generals amb andanes 

laterals. La instal·lació es situa en una trinxera i a causa d'això està envoltada per uns murs 

verticals de formigó. Les andanes estan parcialment cobertes mitjançant una estructura 

metàl·lica recolzada als esmentats murs laterals i disposen de teleindicadors de proper tren, 

rellotge, megafonia i bancs d'espera situats a la zona coberta. L'edifici de viatgers es situa al 

costat Manresa i de manera perpendicular sobre les vies. La comunicació entre les andanes 

i el vestíbul es realitza mitjançant escales, escales mecàniques i ascensors, de manera que 

l'estació queda totalment adaptada a PMR. L'edifici de viatgers consta de dos accessos des 

del Passeig del Camp del Roure que s'uneixen en un vestíbul en el qual hi ha les màquines 

de venda automàtica de bitllets, les barreres tarifàries i la taquilla de venda de bitllets; el 

mateix personal de venda de bitllets atén una cafeteria que dóna al carrer. En el mateix 

nivell i un cop passades les barreres tarifàries hi ha una sala d'espera des de la qual es té 

una vista panoràmica de les vies i dels boscos de Torrebonica. En un nivell intermedi, no 

accessible al públic, es situen els diversos serveis tècnics de l'estació. Completen les 

instal·lacions dos aparcaments per a vehicles al nivell dels carrers de l'entorn. 
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C.3.85 Tordera 

L'estació de Tordera està situada al nord del nucli urbà, a l'altre costat del riu, a la zona 

industrial de Can Verdalet. El tren va arribar a Tordera l'any 1859, amb la posada en servei 

del tram des d'Arenys de Mar. L'estació de Tordera actual consisteix en un simple baixador 

amb andana a la dreta de la via general i un edifici de viatgers de tres cossos, amb la zona 

central de dues plantes. La planta baixa acull una cafeteria que també realitza les funcions 

de venda de bitllets. L'estació es remodelarà properament, amb la construcció d'un nou 

edifici de planta única destinats als viatgers, amb vestíbul, zona de venda de bitllets, 

cafeteria i lavabos. L'actual edifici s'enderrocarà. També es preveu prolongar l'andana fins 

els 200 metres, a una alçada de 68 centímetres respecte el carril, i es crearà una nova zona 

d'aparcament. 

C.3.86 Vacarisses 

L'estació de Vacarisses es situa a l'oest del nucli antic d'aquesta població, a la zona de Can 

Serra. El tren va arribar a Vacarisses el 1859, amb la posada en marxa del tram de Terrassa 

a Manresa. L'estació actual consisteix en un simple baixador, amb les dues vies generals 

(vies 1 i 2) i andanes laterals. Aquestes andanes es troben elevades a cota 0,68 metres 

respecte el carril en una longitud equivalent a un cotxe, cosa que dificulta l'accés als trens. 

Les andanes es troben comunicades mitjançant un pas a nivell ubicat a l'extrem de les 

andanes costat Terrassa. L'edifici de viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit 

Manresa, i és de dues plantes. A la planta baixa acull una cafeteria que també realitza la 

venda de bitllets. Completen les instal·lacions de Vacarisses una petita zona d'aparcament 

de vehicles situada al costat de l'edifici de viatgers. 

C.3.87 Vacarisses - Torreblanca 

L'estació de Vacarisses - Torreblanca es situa al sud del nucli d'aquesta població, a la zona 

de Torreblanca. El tren va arribar a Vacarisses - Torreblanca el 1859, amb la posada en 

marxa del tram de Terrassa a Manresa. L'estació actual consisteix en un simple baixador, 

amb les dues vies generals (vies 1 i 2) i andanes laterals. Aquestes andanes es troben 

elevades a cota 0,68 metres respecte el carril en una longitud equivalent a un cotxe, cosa 

que dificulta l'accés als trens. Les andanes es troben comunicades mitjançant un pas a 

nivell. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Manresa, i és d'una 

sola planta. El seu interior acull una cafeteria que també realitza la venda de bitllets. 

Completen les instal·lacions de Vacarisses una subcentral elèctrica que alimenta la línia 

aèria. Com a peculiaritat, l'accés a l'estació s'ha de fer a través d'un pas sota la carretera C-

58 i que l'estació es troba parcialment en trinxera. Hi ha una petita zona d'aparcament de 

vehicles adjunta a l'andana de la via 1. 
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C.3.88 Viladecans 

L'estació de Viladecans es va posar en servei els anys noranta del segle XX per tal de donar 

resposta a les necessitats de transport de la població. Fins aleshores no s'havia posat en 

servei donada la seva proximitat amb l'estació de Gavà, situada a menys de 2 km. El 

baixador disposa de les dues vies generals amb andanes laterals cobertes parcialment per 

marquesines metàl·liques. La comunicació entre andanes es realitza exclusivament 

mitjançant un pas inferior dotat d'escalinates i ascensor. L'edifici de viatgers es situa a la 

dreta de les vies, mirant direcció Vilanova, i és d'una sola planta. Completen les 

instal·lacions un aparcament per a vehicles a mode de park & ride. 

C.3.89 Viladecavalls 

L'estació de Viladecavalls es situa al nord del nucli antic d'aquesta població, a la zona de 

Sant Lluís. El tren va arribar a Viladecavalls el 1859, amb la posada en marxa del tram de 

Terrassa a Manresa. L'estació actual consisteix en un simple baixador, amb les dues vies 

generals (vies 1 i 2) i andanes laterals. Aquestes andanes es troben elevades a cota 0,68 

metres respecte el carril en una longitud aproximada equivalent a una unitat, cosa que 

dificulta l'accés als trens. Les andanes es troben comunicades mitjançant un pas a nivell. 

L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Manresa, i és de dues 

plantes. A la planta baixa acull una cafeteria que també realitza la venda de bitllets. 

Completen les instal·lacions de Viladecavalls una petita zona d'aparcament de vehicles 

adjunta a l'andana de la via 2. 

C.3.90 Vilanova i la Geltrú 

L'estació de Vilanova i la Geltrú està situada en ple centre de la capital del Garraf entre el 

Barri de la Geltrú, al costat nord est i el centre de la ciutat. El tren va arribar l'any 1881 des 

de Barcelona, prolongant la línia el 1883 fins a Valls. Vilanova sempre ha estat un punt 

neuràlgic per al ferrocarril català ja que disposava d'un gran dipòsit de locomotores de vapor 

i un taller de reparacions. Actualment el dipòsit de locomotores s'ha reconvertit en el Museu 

del Ferrocarril mentre que el taller segueix donant servei com a taller central de reparacions 

(T.C.R.) de Vilanova. En aquest taller es porten a terme operacions en material 

autopropulsat. La zona de viatgers de l'estació disposa actualment de les dues vies generals 

(vies 2 i 3) amb dues vies desviades d'apartador a cada costat (vies 1 i 4) a més de quatre 

vies mortes (vies 10, 11, 12, 13) connectades pel costat Barcelona. Hi ha cinc andanes 

situades entre les vies 3 i 4, 1 i 2, 10 i 1, 11 i 12 i al costat de la via 13. L'andana principal 

davant l'edifici de viatgers és d'una gran amplada ja que amb la reforma integral realitzada 

els anys noranta del segle XX es va rectificar i suavitzar la corba existent per permetre 

majors velocitats de pas, allunyant les vies de l'edifici de viatgers. Les tres andanes que 

flanquegen les vies de pas disposen de marquesines metàl·liques que les cobreixen 
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parcialment, a més d'un pas inferior amb accés per escales fixes i ascensors. D'aquest pas 

inferior en surt un accés secundari a les instal·lacions pel costat mar, format per només dues 

barreres tarifàries de manera que cal disposar de bitllet per poder-hi passar. L'edifici de 

viatgers es situa a la dreta de les vies, mirant sentit Sant Vicenç de Calders. És l'accés 

principal a l'estació i és un edifici de grans dimensions i de dues plantes, excepte en el cos 

central on hi ha una tercera planta. La planta baixa acull, entre d'altres dependències, 

màquines de venda de bitllets, taquilla i barreres tarifàries d'accés a les vies, a més d'una 

cafeteria. Completen les instal·lacions de l'estació de Vilanova i la Geltrú l'estació 

d'autobusos situada just enfront de l'estació de tren i un aparcament de vehicles a mode de 

park & ride. 

C.3.91 Vilassar de Mar 

L'estació de Vilassar de Mar està situada a primera línia marítima, davant de la platja i just al 

costat de la N-II. La seva situació fa que sigui una estació molt utilitzada l'estiu pels 

banyistes, que només baixar del tren ja poden trepitjar la sorra. Vilassar de Mar forma part 

de la primera línia ferroviària que es va construir a la Península entre Barcelona i Mataró 

l'any 1848. L'estació actual, està formada per les dues vies generals, amb andanes laterals. 

Les dues andanes estan connectades mitjançant un pas soterrat i un pas a nivell. L'andana 

costat mar té una petita marquesina estandaritzada a rodalies mentre que l'altra andana té 

una marquesina metàl·lica que abarca una part més àmplia de la seva longitud. L'edifici de 

viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant cap a Mataró, i és d'una sola planta. Aquest 

acull la taquilla, cafeteria i les barreres tarifàries, tot i que també hi ha un accés directe des 

del costat de la platja. 

C.4 Estacions exteriors de grans dimensions 

C.4.1 L’Hospitalet de Llobregat 

L'estació de L'Hospitalet de Llobregat es situa al nord del centre de la ciutat, al límit amb el 

barri de Can Serra. El tren va arribar a L'Hospitalet de Llobregat el 1854, amb la inauguració 

de la línia de Barcelona fins a Molins de Rei. L'estació sempre ha estat i és un punt molt 

important en la configuració ferroviària de Barcelona, donat que és l'estació terminal de 

molts serveis de trens de rodalies. Les complexes instal·lacions de l'estació actual consten 

d'una zona de vies passants i d'una zona de vies mortes. La zona de vies passants consta 

de les dues vies generals (vies 1 i 2) i dues vies desviades a la dreta d'aquestes (vies 3 i 5) 

mirant sentit Vilafranca. Hi ha dues andanes, una que dóna servei a la via 1 i l'altra que dóna 

servei a les vies 3 i 5; les andanes estan cobertes parcialment per marquesines metàl·liques 

i comunicades a través d'un pas inferior amb escales fixes i d'un pas a nivell. Les vies 3 i 5 

enllacen amb el túnel de Gornal, que era un by-pass per tal que els trens de mercaderies 
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poguessin encaminar-se des de la línia de Molins cap a la línia de Vilanova de manera 

directa; actualment aquest túnel només s'utilitza com a espai d'estacionament de trens. La 

zona de vies mortes disposa de vuit vies (vies 11 a 18) per a viatgers amb cinc andanes 

entre elles (l'andana de la via 11 és compartida també amb la via 1), amb marquesines 

metàl·liques en algunes d'elles que les cobreixen parcialment. L'edifici de viatgers té forma 

de "L" i es situa al final de les vies mortes i s'allarga per un tram de l'andana de la via 1. La 

zona viatgers del gran edifici disposa de taquilla, màquines de venda de bitllets, barreres 

tarifàries i una cafeteria. La resta són altres dependències destinades als treballadors de 

Renfe i Adif. Completen les instal·lacions de la gran estació de L'Hospitalet de Llobregat fins 

a cinc vies mortes més sense andana i una nau per a manteniment amb dues vies. També 

existeix una via morta al costat Barcelona de l'estació connectada pel costat Hospitalet per 

poder fer maniobres internes. Malgrat la gran importància de l'estació de L'Hospitalet actual 

en un futur proper està previst soterrar tota la traça ferroviària al seu pas per la ciutat, 

incloent també l'estació que simplificaria les instal·lacions i passaria a ser una estació 

passant. 

C.4.2 Martorell 

L'estació de Martorell està situada al nucli urbà de la localitat, molt a prop de l'aiguabarreig 

de l'Anoia i el Llobregat. El tren va arribar-hi l'any 1856 des de Barcelona (1859 en la seva 

ubicació actual a la riba dreta del Llobregat) i es va perllongar cap a Tarragona entre 1861 i 

1865. El 1893 es va inaugurar la línia del Ferrocarril Central Català de Martorell a Igualada, 

esdevenint des d'aleshores l'estació de Martorell un punt de connexió entre la xarxa de via 

ampla i la de via estreta. L'estació actual consta de les dues vies generals (vies 1 i 2), una 

via desviada (via 3) i cinc vies mortes (vies 4, 6, 8, 5 i 7), a més d'altres vies mortes auxiliars 

que s'utilitzen en menor grau. Hi ha un total de tres andanes, situades de manera lateral a 

les dues vies generals 1 i 2 (que disposen de marquesines metàl·liques que les cobreixen 

parcialment) i una altra entre les vies 6 i 8. Així, les vies que estan servides per andanes són 

les 1-3, 2-4 i 6-8. L'enllaç entre les andanes de les vies generals es realitza a través d'un pas 

subterrani amb escales fixes i ascensor. L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies 

(mirant sentit Vilafranca) i és de grans dimensions amb tres cossos de tres plantes, units per 

trams de dues plantes. A la planta baixa de l'edifici de viatgers s'hi situa el vestíbul amb 

màquines de venda automàtica de bitllets, barreres tarifàries d'accés a les andanes, una 

cafeteria-restaurant i el gabinet de circulació, entre d'altres dependències. A la sortida de 

l'estació de Martorell direcció Barcelona hi ha el ramal de mercaderies cap a la factoria 

Solvay, ramal pel qual també hi circulen els trens de via mètrica de FGC. De fet l'estació de 

FGC de Martorell-Central es situa en paral·lel a la de la xarxa de via ampla, estant en 

construcció un veritable intercanviador entre les dues línies. A la sortida de Martorell direcció 

Vilafranca hi ha un altre ramal de mercaderies, el de la fàbrica de cotxes SEAT. Completen 
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les instal·lacions de l'estació de Martorell un park&ride situat a l'antiga zona de mercaderies 

totalment rehabilitada i condicionada com a aparcament. 

C.4.3 Sant Vicenç de Calders 

L'estació de Sant Vicenç de Calders - Coma Ruga es situa al terme municipal del Vendrell, a 

la zona costanera d'aquest. El nom de Sant Vicenç de Calders es deu a aquesta entitat de 

població, que actualment pertany al Vendrell però que antigament era un municipi 

independent. El nucli de Sant Vicenç es troba a 3 km de l'estació. El tren que primer va 

passar per aquesta zona va ser la línia Barcelona - Tarragona per Vilafranca el 1865. El 

1883 va posar-se en servei la línia de Calafell fins a Valls (com a part de la línia Barcelona - 

Vilanova - Picamoixons), que també discorria per la mateixa zona, però no tenia estació 

d'enllaç amb l'altra línia. Finalment, el 1887 es posava en servei una nova estació d'enllaç 

unificada per a les dues línies, que a més també donava servei a la línia del directe Reus - 

Roda - Barcelona, que compartia traçat amb la línia de Valls des de Roda. L'estació 

completava l'anomenat "vuit català" pel costat sud. L'estació va anar creixent, creant-se un 

nou barri al voltant de l'estació en el qual havien arribat a viure gairebé una cinquantena de 

veïns. Actualment l'estació de Sant Vicenç de Calders és la que registra la major varietat de 

trens de Catalunya, concentrant-s'hi en ella tant combois de rodalies, com de mitjana i llarga 

distància, així com nombrosos trens de mercaderies. L'estació disposa d'una gran platja de 

divuit vies. Hi ha les dues vies generals de la línia Vilanova - Tarragona (vies 1 i 2) i les dues 

vies generals de la línia Vilafranca - Valls (vies 3 i 5). També hi ha una via desviada a 

l'esquerra de les generals (via 4). Entre aquestes vies es situen tres andanes, que donen 

servei a les vies 1-3, 2-4 i 5. Les andanes 1-3 i 2-4 disposen de marquesines metàl·liques 

que les cobreixen parcialment. Totes tres andanes tenen 360 metres de longitud i es 

comuniquen mitjançant un pas inferior amb escales i dos passos a nivell. Hi ha quatre vies 

més desviades a la dreta de la via 5 (vies 7, 9, 11 i 13) que són mortes i connectades pel 

costat Barcelona. La via 7 comparteix l'andana de la via 5, mentre que les vies 9 i 11 tenen 

una andana pròpia de 246 metres de longitud. Més enllà de la via 13 hi ha dues vies més 

que van a la subcentral elèctrica de l'estació i on s'hi solen estacionar dresines i material de 

via i obres. L'edifici de viatgers es situa al costat dret de les vies (mirant sentit 

Tarragona/Valls) just darrere les vies mortes. L'edifici té forma de "L", és d'una sola planta i 

acull diversos serveis i dependències si bé la part estricta dedicada als viatgers es situa 

bàsicament al vèrtex de la L i disposa d'un vestíbul i sala d'espera, taquilles, màquines de 

venda de bitllets, quiosc i cafeteria. A l'altra banda de l'edifici de viatgers hi ha una zona 

d'aparcament per a vehicles. Completen les instal·lacions de Sant Vicenç de Calders sis vies 

desviades més (vies 6, 8, 12, 14, 16 i 18) i una via morta (via 20) a l'esquerra de les generals 

que s'utilitzen per a estacionar-hi trens. L'estació es troba en obres per recréixer les andanes 

a cota 0,68 respecte el carril, remodelar l'edifici de viatgers i col·locar ascensors al pas 

inferior per adaptar-la a PMR. 


