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L’estació dels FGC de l’Hospital General, que es troba al límit entre Sant Cugat i Rubí, 
es transformarà en el futur en un intercanviador de transport intermodal d’importància a 
nivell metropolità. Per una banda està previst que la línia de RENFE d’El Papiol-Mollet, 
fins ara utilitzada només per al transport de mercaderies, es converteixi en una línia 
també per passatgers, i aquesta línia tindria una estació a l’Hospital General, on es creua 
amb la línia dels FGC. Per altra banda també està previst que el ramal del tren d’alta 
velocitat que passi pel Vallés tingui una parada en aquest mateix punt. A més de tenir 
una bona comunicació per ferrocarril aquesta estació està situada al costat de l’autopista 
A-7 i propera a l’autopista E-9, de manera que l’accessibilitat amb vehicle privat també 
és molt bona. Per tot això aquest intercanviador es converteix en un punt molt 
privilegiat dins de la xarxa de transports de la regió metropolitana de Barcelona. 
 
L’estació es troba al terme municipal de Sant Cugat, a la zona limítrofa d’aquest 
municipi amb el de Rubí, però es troba més pròxima al centre urbà de Rubí que al de 
Sant Cugat. Actualment aquesta és una zona de caràcter perifèric on conviuen terrenys 
sense urbanitzar, viviendes unifamiliars, alguns complexos d’oficines de poca densitat 
edificatòria i polígons industrials. A més en aquesta zona conflueixen tres 
infraestructures de transport, a les que s’haurà d’afegir la futura línia d’alta velocitat, 
que formen barreres, deixant l’entorn de l’estació dividit en sectors, que actualment es 
troben mal comunicats entre ells.  
 
Tot i la importància que ha de tenir en el futur aquest punt el planejament urbanístic dels 
municipis de Sant Cugat i de Rubí no permeten aprofitar les avantatges de situació dels 
terrenys que envolten l’estació. L’objectiu d’aquesta tesina és posar de manifest que 
actualment no hi ha una relació entre planificació urbanística i de la mobilitat, analitzant 
el cas de l’estació, futur intercanviador intermodal, de l’Hospital General. Per això es fa 
en primer lloc un anàlisi dels instruments de planificació urbanística i de transport 
existents per veure les possibilitats que donen i les seves mancances. 
 
Aquesta manca de relació ha permès que el planejament urbanístic a l’entorn de 
l’estació no sigui l’adequat per una zona d’aquestes característiques. Com a alternativa a 
aquest planejament en aquesta tesina es fa una proposta d’ordenació de l’entorn de 
l’estació que integra la mobilitat, centrada en la futura estació intermodal. 
 
Prèviament es fa un anàlisis exhaustiu de l’àrea d’influència de l’estació que serà 
l’àmbit sobre el que es farà la proposta de planejament. L’àmbit de l’estudi és el sector 
que es troba en un radi de 2 km d’aquesta estació. Dins d’aquest sector es fa un anàlisi 
de l’estat actual de l’entorn de l’estació, dels planejaments urbanístics que l’afecten 
d’alguna manera, de la xarxa de transport públic, de la xarxa viària i dels projectes 
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futurs per aquesta àrea. També es planteja quines característiques hauria de tenir 
l’entorn urbà de l’estació per optimitzar la mobilitat amb transport públic.  
 
Finalment es comparen el planejament actual amb el proposat i s’analitza si podria fer 
un planejament d’aquest tipus amb els instruments que existeixen actualment o si pel 
contrari caldria dotar a les administracions d’algun nou tipus d’instrument. 
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