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CONCLUSIONS 
 
 
Actualment no existeix entre els instruments de planejament actual un que combini la 
planificació urbanística i la del transport. Únicament el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona permetria planificar amb aquesta visió conjunta a nivell de tota la regió 
metropolitana de Barcelona, però no es troba aprovat. 
 
Aquesta manca de vinculació entre les polítiques de planejament urbanístic i de 
planificació del transport té una sèrie de conseqüències negatives de cara a la promoció 
de l’ús del transport públic, tal i com es pot apreciar en el cas de l’estació intermodal del 
Vallés. El planejament urbanístic actual en aquesta zona gairebé no reflecteix la 
presència de la futura estació i permet que a la seva àrea més pròxima hi hagi usos com 
el residencial dispers, polígons industrials o polígons terciaris.  
 
Aquests usos tenen en comú que provoquen una baixa densitat d’habitants o 
treballadors en aquestes zones i que creen grans àrees destinades a una sola funció i on 
els serveis bàsics i comerços queden allunyats d’una gran part dels seus usuaris. La 
baixa densitat fa que no es pugui donar un servei de transport públic de qualitat, i 
aquesta baixa densitat combinada amb la monofuncionalitat fa que calgui recórrer grans 
distàncies per fer gairebé qualsevol dels desplaçaments quotidians. En conseqüència en 
aquestes zones l’ús del vehicle privat esdevé imprescindible. 
 
La manca d’un instrument de coordinació també provoca que les noves infraestructures 
que es projecten o les modificacions que s’hi realitzen puguin tenir efectes negatius en 
l’àrea que travessen o no tenir uns efectes tan positius com seria desitjable. En el cas 
que ens ocupa això es pot observar en les actuacions realitzades a l’autopista A-7 al seu 
pas per Sant Cugat, en les actuacions que es duen a terme en la línia de RENFE existent 
i en el projecte de la línia d’alta velocitat. Les reformes en l’autopista i les seves vies 
d’accés s’han projectat sense considerar l’entorn urbà que travessen i no permeten el pas 
de vianants entre els dos costats separats per la infraestructura. La posada en marxa de 
la línia de RENFE com a línia de rodalies es farà d’entrada aprofitant les estacions 
existents, que mai s’havien arribat a utilitzar i que estan sent reformades, sense aprofitar  
els punts d’encreuament amb altres línies per situar les estacions, com en el cas de 
l’estació objecte d’aquest estudi. Finalment l’estudi informatiu de la línia d’alta 
velocitat situa l’estació a gairebé 500m de distància de l’estació Hospital General i 
sense que existeixi una connexió directa entre les dues estacions. 
 
També es pot apreciar una manca de coordinació en la planificació dels diferents modes 
de transport públic, i en la planificació del transport públic urbà a les àrees limítrofes 
entre municipis. Així a l’entorn de la futura estació, tot i que actualment ja hi ha una 
estació de ferrocarril i que hi ha un hospital important, no hi arriba cap línia d’autobús 
urbà o interurbà. 
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Per garantir que les actuacions en matèria urbanística es trobin en sincronia amb la 
planificació del transport públic, en especial del ferrocarril, cal un pla territorial. En 
primer lloc caldria que el Pla territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona estigués 
aprovat. Un pla que inclogués tota la Regió Metropolitana permetria redistribuir el 
creixement urbanístic dels municipis densificant les àrees al voltant de nodes de la xarxa 
de transport públic i reduint l’ocupació dispersa del territori en altres punts.  
 
A més d’aquest pla hi hauria d’haver un pla territorial de nodes. Aquest estaria destinat 
a planificar les àrees que es troben al voltant dels nodes de la xarxa de transport públic, 
especialment de la xarxa de ferrocarril. El pla hauria de recollir les estacions de 
ferrocarril existents i definir les seves àrees d’influència, en aquestes àrees el 
planejament urbanístic hauria de seguir aquelles indicacions contingudes al pla. També 
contindria una metodologia i unes directrius bàsiques a seguir en el procés de realitzar el 
pla urbanístic d’aquestes zones. Aquestes directrius farien referència als usos del sòl, a 
les densitats edificatòries, a la complementarietat amb altres modes de transport públic i 
amb el transport en vehicle privat, i a l’accessibilitat per a vianants i ciclistes. 
 
El planejament urbanístic resultant de seguir les indicacions del pla territorial de nodes 
en aquestes àrees hauria de correspondre’s al model de ciutat densa i complexa. Per 
altra banda la planificació de les línies d’autobús urbans i interurbans permetria la 
intermodalitat, i la xarxa de carrils per bicicleta i els accessos per vianants permetrien 
un accés còmode als usuaris més pròxims a l’estació. 
 
En cas de no existir un instrument d’aquest tipus caldria que els municipis 
planifiquessin tenint en compte tots aquests aspectes. Actualment, tot i que les qüestions 
de la mobilitat són cada cop més valorades per la societat, encara és rar trobar un pla 
urbanístic que faci referència a la mobilitat i presenti mesures encaminades a augmentar 
la densitat i diversificar els usos del sòl. Un pla territorial com aquest garantiria que 
aquestes tendències urbanístiques s’estenguessin a tots els municipis amb estacions de 
ferrocarril.  
 
En aquesta tesina s’ha plantejat una proposta de planejament per l’entorn de l’estació 
seguint aquests criteris de sostenibilitat, basada en la mobilitat amb transport públic. Les 
variacions en el planejament afecten a l’àrea compresa en un radi de 1500m al voltant 
de l’estació. Aquests canvis suposen un increment molt important del nombre de 
persones, ja siguin veïns, treballadors o visitants, que queden dins l’àrea d’influència de 
l’estació. També suposen una millora en les connexions entre les diverses parts en les 
que queda dividida aquesta zona per la presència d’infraestructures viàries i ferroviàries. 
La proposta de planejament s’ha completat amb una proposta de xarxa d’autobusos 
urbans i interurbans adaptada a les noves necessitats de mobilitat originades per 
l’increment d’habitants i treballadors que hi haurà en aquest sector. 
 
La població a l’àrea compresa en un radi de 1500m passa de 38522 habitants potencials 
amb el planejament actual a 93184 amb la proposta de planejament, de forma que la 
densitat d’habitants per hectàrea passa de 54,5 a 131,8. El nombre de llocs de treball 
augmenta lleugerament, passa de 69294 a 71148, però a la proposta de planejament el 
sòl dedicat a terciari i industrial es redistribueix de forma que la densitat de llocs de 
treball augmenta, especialment a l’entorn més pròxim a l’estació, així en un radi de 
1000m aquesta densitat passa de 82,3 a 141,3. Amb l’ordenació proposada les densitats 
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de població i llocs de treball són més altes a l’entorn més immediat de l’estació i 
decreixen a mida que ens allunyem d’aquesta, seguint una lògica de mobilitat basada en 
l’estació de ferrocarril que esdevé el centre de tot aquest sector, com ja succeeix 
actualment amb els nuclis centrals de Sant Cugat o Rubí i les seves respectives 
estacions de ferrocarril. Amb el planejament actual en canvi es dóna la situació inversa, 
fet que torna a demostrar la manca de relació del planejament amb la mobilitat.  
 
Aquesta proposta posa de manifest que només a l’entorn de l’estació hi pot haver més 
habitants que en tot el municipi de Sant Cugat o de Rubí, i ocupant una superfície molt 
inferior a tota la superfície urbanitzada de qualsevol d’aquests municipis. A més aquesta 
àrea té una densitat de població i de llocs de treball moderada, molt allunyada encara de 
les densitats que es donen als diferents barris de Barcelona per exemple.  
 
Es calcula que a l’àrea metropolitana de Barcelona caldrà construir entre 250.000 i 
400.000 noves vivendes en els propers 20 anys. Això pot suposar un increment 
important de la superfície urbanitzada i suposarà també unes noves necessitats de 
transport. Com s’ha vist amb la proposta d’aquesta tesina a l’entorn d’una estació de 
ferrocarril, en un radi de 1.500m, hi poden haver més de 30.000 habitatges. Aquest 
valor però està condicionat pel fet que a l’entorn de l’estació hi ha diverses 
infraestructures de transport amb una ocupació en superfície considerable. En 
condicions més favorables podria arribar a ser de 40.000 habitatges o més.  
 
Amb una visió conjunta de tota la regió metropolitana es podria planificar el creixement 
urbanístic per concentrar-lo a l’entorn de nodes de transport com les estacions de 
ferrocarril. A l’entorn d’estacions existents caldria densificar la urbanització en cas 
d’àrees d’ocupació dispersa. També es poden localitzar àrees de creixement al voltant 
de noves estacions de línies existents, com ja s’està fent per exemple a la futura segona 
estació de Rubí o al barri de Can Roca a Terrassa servit pel perllongament de la línia de 
FGC, que haurien de tenir densitats d’habitants i llocs de treball adequades.  
 
A la regió metropolitana de Barcelona està previst construir diverses noves 
infraestructures ferroviàries, com són la línia 12 entre Barcelona, Sant Boi i 
Castelldefels, la línia entre Mataró, Granollers i Terrassa, l’entrada en funcionament de 
la línia entre el Papiol i Mollet, el perllongament de les línies d’FGC de Terrassa i de 
Sabadell, les noves estacions de RENFE entre Sabadell i Terrassa, la línia 9, els 
perllongaments de les línies 1 i 2 de metro, les noves línies de tramvia al Baix Llobregat  
i al Vallés... Totes aquestes infraestructures crearan una sèrie de nous nodes 
potencialment concentradors de creixement urbà, que podrien concentrar una gran part o 
gairebé tot el creixement urbà previst per la regió metropolitana en conjunt. Això 
suposaria que uns certs municipis podrien créixer molt i d’altres no creixerien o 
creixerien poc. Per aconseguir que es donés una situació com aquesta caldria que la 
planificació urbanística estigués més vinculada a la de la mobilitat i caldria també que 
es coordinés a nivell de tota la regió superant l’àmbit municipal. 
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