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A l’àrea metropolitana de Barcelona, al municipi de Sant Cugat del Vallès, hi ha l’estació Hospital 
General de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que uneix Barcelona amb Terrassa, que 
s’ha de convertir en un important intercanviador de transport públic. En aquest punt hi confluiran aquesta 
línia, la línia de Rodalies RENFE, que envolta Barcelona passant pel Vallés, i la línia d’Alta Velocitat que 
unirà Madrid amb Barcelona i la frontera francesa. Aquesta estació ja és el punt d’encreuament entre les 
dues línies de ferrocarril convencional, però no és un punt d’intercanvi perquè actualment la línia de 
RENFE només s’utilitza per al trànsit de mercaderies, tot i que la seva adaptació al transport viatgers 
s’està duent a terme actualment.  
 
L’entorn on es trobarà aquesta estació és una zona limítrofa entre dos municipis, Sant Cugat i Rubí, i es 
troba només parcialment urbanitzada. Es tracta d’una àrea ocupada bàsicament per vivendes unifamiliars 
aïllades, polígons industrials i camps de conreu. El planejament urbanístic preveu completar la 
urbanització d’aquest entorn amb més sòl industrial, amb un polígon d’oficines i amb àrees residencials 
de baixa densitat. Aquest planejament segueix la tendència d’urbanització difusa que darrerament es dóna 
a la regió metropolitana de Barcelona, al voltant dels nuclis urbans tradicionals. 
 
Un planejament d’aquest tipus no és apropiat per l’entorn d’un node tan important de la xarxa de 
ferroviària, però tampoc és l’adequat per l’entorn d’una estació senzilla com l’existent actualment. La 
baixa densitat implica que hi ha un baix nombre d’usuaris que queden a l’àrea d’influència directa de 
l’estació i per tant una menor utilització d’aquesta, i també impedeix donar un bon servei d’autobús a la 
zona que l’envolta per la mateixa raó. A més la monofuncionalitat dels sectors propicia la necessitat de 
recórrer llargues distàncies en qualsevol tipus de desplaçament. Per tant aquest planejament té 
conseqüències negatives per la mobilitat amb transport públic i provoca un increment de l’ús del vehicle 
particular. Això demostra que el planejament urbanístic i el dels transports no van coordinats. Actualment 
no existeix actualment a Catalunya cap instrument de planejament que combini la planificació urbanística 
amb la de la mobilitat. A nivell de tota la Regió Metropolitana de Barcelona existeix l’instrument del Pla 
Territorial Metropolità però aquest no està aprovat. En conseqüència el planejament territorial i la 
planificació del transport els duen a terme organismes diferents i en molts casos es dóna una manca de 
relació entre les actuacions que proposen i això afecta negativament l’ús del transport públic. A més 
sovint també hi ha una manca de relació entre diferents actuacions en infraestructures de transport donada 
la divisió de competències entre diferents administracions.  
 
En aquesta tesina es fa una proposta de planejament alternativa amb les característiques adequades per 
permetre potenciar al màxim l’estació. Es proposa desenvolupar al voltant de l’estació una àrea amb les 
característiques d’un centre urbà, que tingui una densitat adequada i diversitat d’usos. Aquesta proposta 
afecta l’àrea compresa en un radi de 1500m al voltant de l’estació i, a més d’un canvi d’usos i 
d’intensitats edificatòries, planteja la millora dels punts d’encreuament de les diverses infraestructures 
que conflueixen a la zona per millorar la connexió entre els diferents sectors, posant atenció en millorar la 
mobilitat caminant i en bicicleta. Per millorar la mobilitat amb bicicleta també es proposa la creació d’una 
xarxa de carril bici en aquest entorn. També es planteja l’adaptació i ampliació de la oferta de línies 
d’autobús urbanes i interurbanes perquè uneixin aquesta nova àrea de centralitat amb la resta del municipi 
i amb els municipis més allunyats. L’augment de la densitat i la diversitat d’usos permet ampliar la xarxa 
d’autobús urbà que, amb les millores proposades, permet donar cobertura a gairebé tota l’àrea afectada 
per la nova proposta de planejament. 
 
Amb les mesures proposades s’aconsegueix crear un barri amb una densitat d’habitants i treballadors 
superiors a les que s’obtenen amb el planejament actual, però tot i així dins d’uns marges raonables, 
allunyats encara dels valors que prenen a les àrees centrals de grans ciutats com Barcelona. Per tal que 
aquest tipus de desenvolupament urbà es doni a l’entorn de tots els nodes importants de la xarxa de 
transport públic i en general al voltant de les estacions de ferrocarril, caldria però disposar d’uns 
instruments de planejament adequats que combinessin la planificació urbana i la del transport a nivell 
metropolità.  
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