
BADIA DEL VALLÈS

Badia del Vallès és el municipi més jove de 
la comarca del Vallès Occidental 
(Barcelona). 
Té una superfície de 0,9 quilòmetres 
quadrats  i una població de 14.518 habitants . 

El municipi es va crear durant la dècada dels 
60 a través d'un pla del govern que tenia per 
objectiu descongestionar l'àrea 
metropolitana de Barcelona de les bosses 
d'immigració que havien arribat de diferents 
zones de la península i que residien en barris 
perifèrics de Barcelona. 

Però, no va ser fins a mitjans del 70 que 
aquest pla governamental va veure la llum. 
Uns terrenys propietat d'Emília Badia es van 
expropiar per construir habitatges 
prefabricats . És per això, que aquest 
municipi és el que té la densitat de població 
més alta de tot el país .

Una altra de les peculiaritats de Badia és que 
es tracta d'un del municipis més joves de 
Catalunya, ja que va aconseguir la seva 
independència el 1992 . Fins aleshores estava 
gestionat per una Mancomunitat de Barberà 
del Vallès i Cerdanyola del Vallès, dues 
poblacions veïnes. 

Ciutat Badia, Badia i Badia del Vallès són els tres noms amb els quals s'ha conegut aquesta població durant els seus primers vint-i-set anys d'història. 

Ciutat Badia va néixer com a projecte als anys 60 a Madrid. El Ministerio de la Vivienda va encarregar al Instituto Nacional de la Vivienda la construcció d'uns 
12.000 habitatges de tipus social a la província de Barcelona, dels que finalment només se'n va arribar a construir 5.372, mitjançant l'Obra Sindicial del Hogar. 
Per a la construcció es varen expropiar 887.441,82 metres quadrats dels municipis de Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Les obres s'iniciaren a 
finals dels anys seixanta i principis dels setanta i acabaren l'any 1973, però no es varen començar a ocupar fins al 1975, quan va ser inaugurada pels aleshores 
Prínceps d'Espanya el 14 de juliol d'aquell mateix any. 

El règim jurídic que va adoptar la llavors anomenada Ciudad Badia va ser la creació d'una Mancomunitat amb els municipis de Cerdanyola del Vallès i Barberà 
del Vallès.

Des de l'acabament de les obres, es van detectar tota una sèrie de dèficits d'equipaments i d'infraestructures que van originar que durant les dècades dels setanta i 
dels vuitanta es definissin els trets més característics de Badia: per una banda, l'aparició entre els/les badiencs/ques d'un fort caràcter reivindicatiu, i per l'altra, un 
important moviment veïnal associatiu que va anar creant un sentiment de poble, i que anirà incorporant, paulatinament, a la majoria de la població en la lluita per 
assolir les mancances de serveis que patia la ciutat (col·legis, escoles bressol, centres d'assistència mèdica, ajuntament, biblioteca, etc. ). 

Aquest procés de construcció de la ciutat va posant de relleu les enormes dificultats que comportava per als/les ciutadans/es de Badia la dependència orgànica a 
altres municipis, la qual cosa, va fer que aparegués una forta voluntat per convertir la ciutat en un municipi independent. Fruit del consens de totes les forces 
polítiques i social, el 9 de febrer de 1994, el Parlament de Catalunya, en sessió plenària, va aprovar la Llei 1/94 de 22 de febrer per la creació del municipi de 
Badia del Vallès. 

El 14 d'abril de 1994, quan es va constituir per primera vegada el nou consistori, naixia el municipi més jove de Catalunya. 

Al llarg d'aquest temps, la principal preocupació del consistori ha estat la creació i millora dels serveis que reben els/les ciutadans/es, i, especialment, assolir una 
viabilitat econòmica real de la ciutat. El diàleg i el consens amb la Generalitat ha creat els mecanismes polítics i jurídics per a què Badia sigui un municipi amb 
una estabilitat econòmica i amb projecció de futur. 

Badia del Vallès és una ciutat amb àmplies avingudes, zones verdes i d'agradables passejades que s'enorgulleix de ser una ciutat feta a si mateixa, oberta, plural, 
solidària i participativa. 

Badia del Vallès és un ajuntament de poca edat (constituït el 1994 amb 
terrenys segregats de Barberà del Vallès  i Cerdanyola del Vallès ), que es 
va formar cap als anys 60 majoritàriament amb gent emigrada del sud 
peninsular. Així, l'oreneta fou escollida com a símbol de l'emigració, 
mentre que els colors de cada partició representen els dos municipis 
originaris (or per Barberà i sinople per Cerdanyola).

CANVI D'ÚS (EDIFICI/PARCELA)

NOVA EDIFICACIÓ (EDIFICI/PARCELA)

35-  Canvi ús d'instal.esport. a indústria.
36-  Nou comerç dins volum de l’Auditori.
37-  Poliesportiu: instal·lacions  esportives cobertes.
38-  Canvi d’ús: d'Escoles a instal·lacions  esportives obertes.
39-  Canvi d’ús: Guàrdi a urbana desapareix. 

40-  Nou equipament previst com a residència  d’avis.
41-  Nou equipament a c.Saragossa. Es desconeix ús.
42-  Tres  nous equipaments previstos al Nord -Oest. Es 

desconeix ús.

(previst com a residència d'estudiants).

CANVI D'ÚS (EDIFICI/PARCELA)

NOVA EDIFICACIÓ (EDIFICI/PARCELA)

2000 - 05

25-   Ca nvi ús: de Guarderia a Casal de Joves i 

26-  2001 - Canvi ús: part de l’auditori es converteix en 
supermercat. Reubicació de l'auditori.

27-  2002 - conjunt comercial
28-  Canvi ús: de Parvulari a Esplai Foc Nou.
29-  Canvi ús: d' Escola Taller a Federació Catalana de Judo.
30-  Nou comerç. MERCADONA.
31-  2001. Construcció Club Unión Petanca.
32-  Construcció “Peña Flamenca”.
33-  Canvi d’ús: d' Escoles a Servei d’Ocupació.
34-  Escoles en desús. 

Taller Ocupacional Badia del Vallès.

CANVI D'ÚS (EDIFICI/PARCELA)

NOVA EDIFICACIÓ (EDIFICI/PARCELA)

1980 - 2000

16-  Mercat municipal.
17-  1 985 - Auditori
18-  1983 - Biblioteca municipal. 
19-  Canvi d’ús: de Mancomunitat a  Ajuntament

 Correus i Policia Local (emplaçament actual).
20-  2003- Canvi d’ús: d' Ambulatori a Llar del Jubilat 

21-  Centre d’Assistència primària.
22-  Creació Escola Taller.
23-  Institut FP.
24-  1983- Esglèsia.

i Pensionista.

NOVA EDIFICACIÓ (EDIFICI/PARCELA)
1975 - 80

5-  Mancomunitat (situada als baixos d'edificis de vivenda).

6-  Guàrdia  Civil (incorporada en edifici residencial).

8-  Ambulatori.

10-  1973 - Instal.lacions esportives

11-  Llar d'infants

12-  Institut de Batxillerat Badia del Vallès.

13-  Parvulari la Jota.

14-  Escola Pública Antonio Machado.

15-  Escola Pública La Mancha

7-  Comerç. Supermercat.

incorporats en els edificis residencials.

*nota: la resta d’equipaments que hi havia es trobaven 

4-  Escola Pública la Jota

3-  Escola Pública la Sardana

2-  Escola Pública la Muñeira

1-  Escola Pública la Seguidilla

1970 aprox.

NOVA EDIFICACIÓ (EDIFICI/PARCELA)

FUTUR

Ús administratiu

Ús comercial

Ús educatiu

Ús esportiu

Ús religiòs

Ús socio-cultural

Ús sanitari

El repte  de Badia des de la seva independència l'any 94 es l'autofinançament.

Amb un 99,9 % del sol construit com a vivenda protegida  (fins el 2025) 
l'ajuntament no pot recaptar impostos sobre la propietat.

Badia té un parc comercial gairebé inexistent , que consta només d'algunes botigues 
tradicionals a les plantes baixes, un mercat i un mercadona. Careix de sector 
industrial.  Això  imposibilita grabar l'activitat econòmica .

A més a més la població de Badia, degut a la manca de demanda profesional, ha de 
sortir  de la ciutat per treballar a d'altres poblacions . Això suposa, no només una 
perdua de recusos econòmics per als ciutadans, també un comportament 
insostenible que fa del cotxe  eina imprescindible  amb tot el que comporta les 
emissions de CO2 a l'atmosfera.
La manca d'aparcament soterrat, fa que la població estigui inundada de vehicles.

Badia és troba en un lloc potencial per a un bon 
desenvolupament. Ja que té una estació RENFE a escasos 10 
minuts a peu del centre, i es troba a l'illera de l'autopista. Si bé 
l'accès a l'estació de tren és fàcil, no hi ha accès a l'autopista, 
amb el que es redueix l'aprofitament d'aquesta.
Per la seva vessant nord-est Badia, com a ciutat compacta d'alta 
densitat es troba enfrontada amb la ciutat jardí, de baixa 
densitat, amb cases unifamiliars que pertanyen a Barberà del 
Vallès.

Fins ara l'ajuntament de Badia garanteix el seu finançament gràcies als 3,5 
milions d'euros que reb de la Generalitat , mecanísme de finançament que aviat 
s'exhaurirà, i només quedarà una única alternativa que redueixi l'aportació 
pública.

Indicadors de Badia del Vallès.

Demografia per edats i sexe
Percentatges d'establiments i profesionals per sectors

Taxa d'autocontenció

de CIUTAT BADIA a BADIA DEL VALLÈS

Llar per nombre de membre
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