
                                                                                                         Planificació del territori i de la mobilitat 

 

 

1. LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I LA MOBILITAT 
 
La planificació del territori determina en gran mesura quins desplaçaments hauran de 
realitzar els habitants d’una aglomeració i fins i tot d’un municipi, i els mitjans que 
podran utilitzar per fer-los. Fins ara els poders públics han ordenat el creixement 
urbanístic però aquest planejament no ha tingut una planificació de la mobilitat 
associada. Els plans urbanístics no recullen com es resoldran les necessitats de mobilitat 
de la població, es pressuposa que el vehicle particular permet arribar a tot arreu i que si 
en el futur hi ha prou demanda ja es proveiran serveis de transport públic. 
 
En canvi des de la planificació urbanística es prenen decisions que afecten de manera 
decisiva a la mobilitat. Decidint quina serà la densitat edificatòria i com es distribuiran 
els usos en el territori, els ajuntaments determinen la possibilitat de servir amb transport 
públic l’espai que es vol urbanitzar o la quantitat de desplaçaments que la població 
podrà fer caminant. 
 
Bàsicament es donen dos models de ciutat a la regió metropolitana de Barcelona que 
tenen associats dos models de mobilitat diferents. En primer lloc hi ha el model de 
ciutat que tradicionalment s’ha donat a Catalunya i que és propi de la mediterrània, la 
ciutat compacta i complexa. En segon lloc hi ha el model de ciutat difusa propi dels 
països anglosaxons però que en els darrers anys s’ha estès molt per la regió 
metropolitana. 
 
 
1.1. MODEL DIFÚS D’OCUPACIÓ DEL TERRITORI 
 
Darrerament en el planejament de les àrees perifèriques dels nuclis urbans s’ha optat pel 
model d’ocupació difusa del territori. Aquest model va acompanyat d’una divisió 
funcional de l’espai que fa que es formin extenses àrees territori destinades a un sol ús 
com són els polígons industrials, els parcs d’activitats econòmiques, les urbanitzacions 
residencials, els complexos comercials... El desenvolupament d’aquest tipus de ciutat 
s’ha vist afavorit per l’increment i la millora de la xarxa de carreteres en els darrers vint-
i-cinc anys. 
 
Aquest tipus d’urbanizació causa greus problemes de mobilitat. Per una banda fa que els 
seus habitants es vegin obligats a utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se ja que la 
baixa ocupació del territori redueix enormement l’eficàcia del transport públic i moltes 
àrees queden fora del seu abast. Per altra banda la monofuncionalitat d’aquestes àrees 
que fa que els ciutadants hagin de desplaçar-se a altres zones per resoldre les seves 
necessitats quotidianes, i que per tant es redueixin molt els desplaçaments que es poden 
realitzar caminant.  
 
A més, aquest model de creixement urbà suposa un elevat consum de sòl, un increment 
dels costos d’urbanització, i requereix una inversió continuada en infraestructures 
viàries per aumentar-ne la capacitat. Això ha causat una reducció molt important dels 
espais naturals de la regió metropolitana i un esquarterament del territori provocat per 
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les barreres que formen les infraestructures, que afecta molt negativament la 
biodiversitat. 
 
 
1.2. MODEL COMPACTE D’OCUPACIÓ DEL TERRITORI 
 
Per evitar els problemes que està causant el model d’ocupació difusa del territori, en 
forma de taca d’oli, ocupant tot l’espai que queda entre els nuclis urbans tradicionals, es 
proposa un model compacte d’ocupació del territori que permeti mantenir i aumentar els 
espais verds i alhora millori la qualitat de vida dels ciutadants. Aquest model es basa en 
concentrar el creixement a l’entorn més immediat del nucli amb una ocupació de major 
densitat, de forma que es redueixi el consum de sòl i a més es pugui fer un ús més 
racional dels transports, especialment del transport públic.  
 
 
 
1.2.1 Model territorial 
 
Aquest model, aplicat a la regió metropoliana de Barcelona, suposa que les ciutats que 
la integren formin una xarxa polinuclear de ciutats compactes, unides entre elles per una 
xarxa de transport públic, de forma que aquest tingui un paper primordial en la mobilitat 
a nivell metropolità [1]. 
 
La mobilitat entre els nuclis densos que hi ha a la regió metropolitana haurà de basar-se 
en la xarxa de ferrocarril. A les diferents poblacions les estacions de ferrocarril seran 
punts d’estructuració i compactació urbana del municipi per permetre una major 
eficiència del transport públic. La xarxa de ferrocarril permet crear nodes al voltant dels 
quals es poden desenvolupar àrees urbanes denses i amb diversitat d’activitats. Amb la 
xarxa de carreteres succeeix el contrari ja que dóna una accessibilitat amb vehicle privat 
similar a tot el territori que l’envolta i propicia la urbanització dispersa que ocupa 
indiscriminadament el territori. 
 
Amb aquest model es redueix considerablement el consum de sòl i això permet 
preservar una xarxa d’espais lliures entre els diferents nuclis. Aquestes àrees no queden 
separades les unes dels altres ja que es poden establir corredors verds que els connectin 
seguint els espais sense urbanitzar que queden entre els nuclis urbans. Aquests espais-
corredor són necessaris per preservar la biodiversitat de les grans àrees verdes de la 
regió que cada cop es troben més aïllades per la presència d’infraestructures i de zones 
urbanitzades. 
 
Quan fos possible els nous creixements urbanístics s’haurien de concentrar en eixos 
lineals que seguissin les línies de ferrocarril. Així aquestes noves àrees podrien disposar 
d’un bon servei de transport públic amb la introducció de noves estacions en aquella 
línia d’FFCC. La introducció de noves línies de tramvia també podria propiciar el 
creixement seguint l’eix d’aquesta nova línia. Les vies importants de comunicació entre 
els municipis també es poden convertir en eixos de creixement i en aquest cas l’oferta 
de transport públic es basaria en les línies d’autobús.  
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1.2.2. Model de ciutat  
 
La urbanització d’aquests nuclis ha de seguir el model de ciutat compacta i complexa. 
La compacitat i la complexitat han de permetre que hi hagi usos residencial, d’oci, de 
compra, de serveis, de treball... combinats en la mateixa zona, de manera que amb 
desplaçaments reduïts es puguin cobrir una quantitat important dels moviments 
quotidians dels seus habitants, i que la densitat de mobilitat (habitants i treballadors per 
hectàrea) permeti establir una bona xarxa de transport públic. L’urbanisme reticular 
permet reconèixer els nodes i eixos que creen les diferents xarxes de transport, i 
estableix els punts al voltant dels quals s’haurà de concentrar la complexitat i la 
compactació de la ciutat [2]. 
 
Combinant les activitats de proximitat amb les metropolitanes es garanteix que els 
residents disposin d’una sèrie de serveis als que poden accedir-hi a peu i uns als que hi 
poden accedir amb transport públic. 
 
En la ciutat compacta l’habitatge plurifamiliar és la tipologia edificatòria predominant. 
Aquests edificis han de comptar amb locals comercials a la planta baixa especialment 
als carrers principals i a les proximitats d’un node important de la xarxa de transport. 
Així mateix la mixticitat d’usos i funcions permet que el carrer sigui ocupat i, en 
conseqüència, controlat pels residents la major part del temps, evitant així l’aparició 
d’àrees desèrtiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Planificació del territori i de la mobilitat 

8 

 

2. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ A CATALUNYA  

 
2.1. INTRODUCCIÓ 
 
La planificació física a Catalunya s’estructura en dos grups d’instruments, els plans 
territorials i els plans urbanístics, els primers els desenvolupa la Generalitat i els segons 
els ajuntaments. Els plans que formen cada grup estan organitzats de la següent manera: 
 
 

PLANIFICACIÓ FÍSICA A CATALUNYA 

PLANS TERRITORIALS PLANS URBANÍSTICS 

Pla Territorial General de Catalunya Pla General d’ordenació urbana 
Plans Territorials parcials 
   Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
   P.T.P. de les Terres de l’Ebre 
   P.T.P. del Camp de Tarragona 
   P.T.P. de les Comarques Gironines 
   P.T.P. de les Comarques Centrals 
   P.T.P. de les Comarques de Ponent 

Plans Derivats 
   Plans Especials de Reforma Interior (en 
   sòl urbà) 
   Plans Parcials d’Ordenació Urbana 

Plans Sectorials Plans Especials de Sistemes 

Taula 1. Font: PTMB 
 
Els plans territorials, elaborats pel departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat defineixen de manera esquemàtica les directrius generals i les 
alternatives a seguir en l’ocupació del territori. Aquests plans estan ordenats 
jeràrquicament de forma que els plans sectorials han d’adaptar-se als territorials parcials 
i aquests al pla territorial general de Catalunya.  
 
Els plans urbanístics s’han d’adaptar a les directrius dels territorials. Aquests plans, 
també ordenats jeràrquicament, són els que defineixen normativament els usos del sòl i 
les intensitats edificatòries. 
 
Els Plans Territorials Parcials combinen la planificació en grans línies del territori i del 
transport, però la planificació específica del transport recau en els plans sectorials 
corresponents. Aquesta planificació està condicionada per les competències que tingui 
la Generalitat en aquell camp. Pel que fa el transport de viatgers, les competències en 
transport en superfície interurbà corresponen a la Generalitat mentre que les de transport 
urbà corresponen als municipis. Entre els plans sectorials de transport hi ha el Pla de 
Transport de Viatgers de Catalunya recentment aprovat que planifica el transport 
col·lectiu. 
 
En l’àmbit de la planificació del transport a la Regió Metropolitana de Barcelona s’ha 
creat recentment l’Autoritat del Transport Metropolità, una nova entitat que ha de 
permetre coordinar les actuacions en els diferents sistemes de transport públic col·lectiu 
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per poder potenciar-ne el seu ús. L’ATM ha estat l’encarregada de redactar el Pla 
Director d’Infraestructures i el Pla de Serveis de Transport Públic. 
 
Els plans territorials que afecten la Regió Metropolitana de Barcelona són el Pla de 
Transport de viatgers de Catalunya, els plans de l’Autoritat del Transport Metropolità, i 
el Pla Territorial Metropolità. A continuació es fa un anàlisi d’aquests plans, posant 
especial atenció a les actuacions que afecten la zona on es trobarà l’estació del T.A.V. 
del Vallés. 
 
 
2.2. PLANS SECTORIALS: PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE 
CATALUNYA 
 
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya [3] és un pla territorial sectorial que té 
per objecte definir la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i 
coordinada de tots els modes, a la qual s’haurà de tendir. Aquest pla determina les 
directrius i accions que seguirà la política de transport públic del Govern de la 
Generalitat fins el 2005. 
 
Els objectius generals del pla son: 

• Establir el concepte d’una xarxa de serveis i equipaments públics de transport 
col·lectiu de viatgers completa, coordinada i sostenible a Catalunya. 

• Promoure accions específiques que afavoreixin la integració dels modes i les 
línies de transport en un sistema multimodal de funcionament en xarxa. 

• Definir i crear nous serveis i equipaments públics de transport col·lectiu 
necessaris per atendre les necessitats manifestades i potencials de mobilitat dels 
ciutadans de Catalunya. 

 
El PTV afecta el conjunt de serveis públics de transport col·lectiu interurbà de 
Catalunya, que inclou: 
 

• Serveis de rodalia i regionals de transport ferroviari 
• Serveis públics regulars de transport interurbà de viatgers per carretera 
• Nous serveis de transport a la demanda a zones de baixa densitat de població 

 
Per aquells serveis que estiguin continguts íntegrament a la Regió Metropolitana de 
Barcelona aquest pla assumirà les determinacions del Pla de Serveis elaborat per 
l’Autoritat del Transport Metropolità. Aquest pla afecta a serveis públics de transport 
dels que la Generalitat n’és l’administració concedent i a la xarxa de RENFE que depèn 
de l’estat. En el primer dels casos les modificacions que es facin en el servei es 
vehicularan a través de contractes-programa entre els operadors de transport i la 
Direcció General de Ports i Transports, mentre que l’establiment de nous serveis de 
rodalies a la xarxa RENFE seran objecte d’una negociació amb l’operador ferroviari 
actual i la seva administració tutelar i posteriorment incorporats al contracte programa 
entre aquestes dues entitats. 
 
En el programa d’inversions en infrastructura de línies de ferrocarril el PTV, inclou el 
condicionament de la línia Papiol-Mollet per a tràfic de viatgers, amb un cost de 
69.477.000 euros finançats per l’administració general de l’estat. Aquesta actuació ja es 
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troba inclosa al programa d’inversions del Pla Director d’infrastructures de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 
 
El PTV preveu la construcció d’una sèrie d’intercanviadors i aparcaments Park & Ride. 
Entre aquestes s’inclou l’Intercanviador estació Vallès TAV (Hospital General) amb un 
pressupost de 6.010.000 euros que hauria de finançar l’administració general de l’estat.  
 
 
2.3. PLANS DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 
 
L’Autoritat del Transport Metropolità, creada el 19 de març de 1997, és un consorci que 
integra la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat del 
Metropolitana del Transport, i compta amb la presència de l’Administració de l’Estat 
com a observador. 
 
Les funcions bàsiques que ha de fer l’ATM consisteixen en: 
 

• La planificació de les infraestructures de transport públic de viatgers en l’àmbit 
de la RMB, definint les seves característiques i la programació de les inversions, 
proposant els convenis de finançament a subscriure i la supervisió dels 
corresponents projectes als efectes de verificar el compliment dels objectius de 
la planificació. 

• La planificació dels serveis i l’establiment dels programes d’explotació 
coordinada per a totes les empreses que els presten i l’observació de l’evolució 
del mercat global dels desplaçaments, amb especial atenció al seguiment del 
comportament del transport privat. 

• L’elaboració i aprovació d’un marc de tarifes comú i integrat. 
• La concertació de contractes programa o altres convenis amb les empreses 

prestadores de serveis de TPC en el seu àmbit territorial. 
• La concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques 

per subvenir els dèficits dels serveis. 
• La titularitat dels ingressos de tarifes per títols combinats, la interlocució única 

del sistema amb l’administració econòmica i el repartiment que s’escaigui dels 
ingressos tarifaris entre operadors. 

• L’exercici de les competències administratives respecte de l’ordenació dels 
serveis del seu àmbit territorial que les administracions públiques signants de 
l’acord-marc de 28 de juliol de 1995 i les adherides decidixin atribuir-li 

• L’elaboració de propostes de concertació amb RENFE, per a la integració dels 
serveis de Rodalies en el sistema. 

• La informació i relació amb els usuaris i la promoció de la utilització del TPC 
entre la població. 

 
Per desenvolupar les millores i la coordinació del transport públic col·lectiu a la Regió 
Metropolitana de Barcelona, l’ATM disposa dels següents instruments: 

• Planificació i programació d’infraestructures: Pla Director d’Infraestructures 
2001-2010. 

• Planificació i coordinació dels serveis: Pla de Serveis de TPC.  
• Definició i coordinació de tarifes: Pla d’Integració Tarifària  
• Gestió de la mobilitat: Pla Metropolità de Mobilitat (en preparació) 
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2.3.1. Pla director d’infraestructures  
 
Aquest document [4] recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic 
que cal realitzar en la RMB en el període 2001-2010. El PDI inclou una diagnosi del 
sistema de transport públic col·lectiu a la RMB per identificar les seves deficiències i 
proposa les actuacions en infraestructura seleccionades per poder solucionar-les. 
 
En la fase de diagnosi s’ha fet un anàlisi demogràfic i socio-econòmic de la RMB, un 
anàlisi de la mobilitat actual en base a les dades obtingudes de les enquestes de 
mobilitat realitzades fins l’any 1996, unes previsions demogràfiques i de moblilitat per 
l’horitzó del 2010, i finalment una diagnosi de la mobilitat i de la xarxa de TPC. 
 
Pel que fa a les actuacions a realitzar, aquestes queden recollides en forma de fitxes que 
contenen una breu descripció de l’actuació, els objectius que es pretenen complir, i les 
seves característiques tècniques i el seu cost aproximat. 
 
2.3.2. Pla de serveis de TPC 
 
En aquest document, que encara no ha estat aprovat, es fixaran les característiques del 
servi de TPC que ha d’oferir cada mode de transport: freqüència, amplitud horària, 
itinerari... En aquest pla pren especial rellevància el transport amb autobusos 
interurbans, que en el PDI no es tractaven amb gaire amplitud ja que no requerien noves 
infraestructures tret de noves estacions d’intercanvi, i la seva complementarietat amb els 
servies ferroviaris i la seva adequació als fluxos de mobilitat de volum inferior. 
 
 
2.4. PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA  (PTMB) 
 
Aquest pla [5] ha estat redactat però no aprovat, tot i així algunes de les seves propostes 
defineixen un model d’ocupació del territori que és interessant analitzar. El pla proposa 
una distribució de l’ocupació del sòl i de les infraestructures a la Regió Metropolitana 
de Barcelona. Es tracta d’un pla que dóna orientacions i grans alternatives, integrant les 
propostes dels plans generals d’ordenació urbana i del pla general metropolità de 
Barcelona. El pla té per objecte limitar l’ocupació dispersa del territori a les àrees 
perifèriques i corregir la degradació-congestió als centres urbans excessivament densos. 
 
El Pla proposa una separació del sòl de la regió metropolitana en espais oberts i illes 
metropolitanes. Les illes metropolitanes corresponen a espais a compactar 
urbanísticament per corregir l’excessiva dispersió del sòl urbà. Els espais oberts són 
espais que poden estar urbanitzats però on es limitarà l’artificialització del sòl a un 15%. 
 
A través de les xarxes infraestructurals el pla pretén estructurar el territori i contribuir a 
un reequilibri territorial de la Regió Metropolitana. Per aquest motiu planteja una xarxa 
viària i una xarxa ferroviària que segueixen una estructura aproximadament ortogonal, 
que ha de permetre homogeinitzar l’accessibilitat del territori. 
 
El Pla també proposa un seguit d’àrees dinamitzadores, espais actualment poc 
consolidats urbanísticament que s’han de convertir en noves àrees de centralitat i que 
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han de permetre una distribució més homogènia de persones i activitats a la regió 
metropolitana. Aquestes àrees es situarien al voltant d’intercanviadors modals sorgits de 
la nova estructura de la xarxa ferroviària. Entre aquestes àrees en destaquen dues de 
major mida que han de tenir una importància a escala metropolitana que són els centres 
direccionals, un situat al nord del Prat del Llobregat i l’altre entre Sant Cugat i 
Cerdanyola. Els dos centres direccionals combinen l’accessibilitat amb ferrocarril amb 
una posició estratègica dins la xarxa d’autopistes. 
 
Al Vallés Occidental, el pla considera com una illa metropolitana l’àrea més o menys 
conurbada que formen els municipis de Cerdanyola, Ripollet, Barberà, Sabadell, 
Terrassa, Rubí i Sant Cugat. Dins d’aquesta illa hi ha el centre direccional de 
Cerdanyola. 
 
El Pla proposa una ubicació de la línia d’alta velocitat i les seves estacions al seu pas 
per la regió metropolitana semblant a la que s’ha adoptat finalment. Preveu la 
implantació de l’estació del Vallés i proposa una línia de FGC que uneixi la Sagrera 
amb aquesta estació. Tot i que no especifica la ubicació exacta de l’estació aquesta es 
troba dins de l’àmbit del centre direccional de Cerdanyola. L’accessibilitat rodada a 
aquest sector es veuria incrementada per la proposta d’autopista entre Barcelona (Horta) 
i Cerdanyola que creuaria la serra de Collserola pel túnel d’Horta. 
 
 
2.5. CONCLUSIONS 
 
Amb els instruments de planificació dels que es disposa actualment la planificació del 
transport i del territori en general es tracten per separat, únicament es tracten 
conjuntament, a un nivell esquemàtic, als plans territorials parcials corresponents, en 
aquest cas el PTMB però no es troba aprovat. A un nivell de concreció més elevat els 
plans urbanístics a càrrec dels ajuntaments i els instruments com el PDI o el Pla de 
Serveis tracten separadament el desenvolupament urbanístic i el transport col·lectiu. La 
planificació urbana de l’entorn de l’estació és responsabilitat del municipi que conté 
l’estació i és aquest el que ha d’impulsar les polítiques necessàries per tal d’aprofitar el 
potencial d’aquell espai. La planificació del transport urbà que determina en gran 
mesura la quantitat d’usuaris de l’estació també és de responsabilitat municipal. 
 
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa una xarxa reticulada de ferrocarril. 
Tot i així la importancia que dóna al transport en vehicle privat desvirtua el model de 
xarxa polinuclear de ciutats denses dins la RMB que permtria un model ferroviari 
d’aquest tipus. Aquest pla proposa per una banda contenir el creixement en taca d’oli 
del territori però per una altra planteja un model de mobilitat que pot ser contraproduent 
per assolir l’objectiu anterior. La xarxa de ferrocarril proposada contribueix a millorar 
les connexions amb transport públic entre els nuclis de la regió entre ells i no només 
amb Barcelona i per tant és positiva per la contenció de l’ocupació dispersa del sòl. Tot 
i això proposa un creixement molt important de l’extensió de la xarxa viària que 
contraresta els efectes positius del creixement de la xarxa ferroviària. Es proposa la 
construcció de més autopistes moltes de les quals travessen territoris amb una baixa 
ocupació urbana que fins ara més o menys s’han lliurat de l’extensió en taca d’oli de la 
urbanització. En els espais que travessa la nova infraestructura es propicia indirectament 
l’ocupació dispersa i la reducció del espais lliures. 
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Segons aquest pla la ubicació més adient per l’estació d’alta velocitat i gran 
intercanviador del Vallés hauria de trobar-se al Centre Direccional de Cerdanyola, donat 
que a més la línia ha de passar per allà. En canvi , tal i com es veu al PTV i al PDI, s’ha 
optat per situar-la a l’estació Hospital General on confluiran les línies de rodalies, FGC i 
el TAV. Des del punt de vista exclusivament del disseny de la xarxa de transport 
l’ubicació escollida és la que actualment presenta millor connectivitat a la xarxa i la que 
serà més facilment accessible amb transport públic, però des d’un punt de vista 
urbanístic treu pes al centre direccional de Cerdanyola i en dóna a una altra àrea on no 
hi ha prevista una actuació urbanística semblant. 
 
El PDI és un pla d’actuacions en matèria d’infraestructures de transport públic, però no 
no està vinculat a una planificació terrritorial. En aquest pla es fan algunes propostes 
d’infraestructura ferroviària a l’exterior de l’àrea conurbada de Barcelona però no s’ha 
adoptat un model ferroviari clar que permeti desenvolupar una xarxa polinuclear de 
ciutats i pobles densos a  la regió metropolitana. La major part de la inversió prevista 
afecta a l’àrea conurbada de Barcelona. Així queden com a propostes per estudiar i 
desenvolupar en un PDI posterior una nova connexió ferroviaria entre el Vallés i 
Barcelona per sota la serra de Collserola i la línia d’FFCC que uniria Mataró, 
Granollers, Sabadell, Terrassa i Martorell.  
 
Al PTMB es planteja la possibilitat de construir una línia de ferrocarril que uniria el 
centre direccional amb Barcelona travessant la serra de Collserola. Aquesta 
infraestructura permetria que l’accessibilitat en ferrocarril del Centre Direccional ja fos 
com la de l’Hospital General. Però aquesta infraestructura no està contemplada al PDI 
2001-2010, tan sols hi apareix com una actuació a sotmetre a estudi per poder incloure-
la en tot cas en un PDI posterior. Això suposaria que de construir-se l’estació d’alta 
velocitat al centre direccional aquesta tindria com a únic accés per ferrocarril la línia de 
Rodalies durant un període de com a mínim uns 15 anys. Si la construcció d’aquesta 
línia s’hagués prioritzat i estigués continguda al PDI, l’estació d’Alta Velocitat podria 
trobar-se al Centre Direccional, però això hagués requerit aplaçar la construcció d’altres 
infraestructures contingudes al PDI, que compta amb obres de gran envergadura com la 
línia 9, la línia de Cornellà-Sant Boi-Castelldefels o el prolongament de les línes d’FGC 
a Terrassa, Sabadell i Barcelona. Això demostra que la planificació del territori i del 
transport s’han fet per separat. 
 
En el cas de l’estació de l’Hospital General l’entorn en el que es troba està poc 
urbanitzat i per tant encara permet moltes possibilitats de desenvolupar-lo de la manera 
més racional donada la seva situació. Tot i així en els darrers anys s’han anat ocupant 
una part d’aquests terrenys sense tenir en compte la presència en el futur de l’estació. La 
situació de l’estació en el límit entre els municipis de Rubí i Sant Cugat fa que la zona 
d’influència de l’estació afecti a dos municipis i que sigui més difícil dur a terme una 
planificació coordinada adequada per aquest entorn. El centre direccional, tot i que 
encara s’ha de desenvolupar més, ja compta amb la presència del parc tecnològic del 
Vallés i la proximitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Al corredor Sant Cugat Cerdanyola hi haurà per tant diverses zones per que s’instal·lin 
activitats terciàries, però la que tingui l’estació d’Alta velocitat serà la que concentrarà 
una major demanda pel sòl. Això farà que el Centre Direccional perdi la seva projecció 
en favor de la zona de l’Hospital General. La planificació de l’entorn de l’estació 
Hospital General està vinculada també a la planificació del Centre Direccional, raó de 
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més per no deixar-la exclusivament en mans dels municipis afectats, donat que 
requereix una visió més global d’un territori més ampli. 
 
La descoordinació entre el planejament urbanístic i de la mobilitat permet que es 
promoguin unes àrees per la instal·lació de noves activitats econòmiques o serveis en 
espais amb poca cobertura amb transport públic i que en canvi al voltant de punts 
privilegiats de la xarxa de transport públic el planejament urbanístic comporti una un 
model de mobilitat basat en el vehicle particular. Per coordinar aquests dos àmbits de la 
planificació del territori cal que hi hagi instruments nous que amb un nivell de concreció 
suficient permetin evitar aquestes situacions, com els que ja s’utilitzen actualment en 
alguns països d’Europa. 
 

3. ANTECEDENTS DE PLANIFICACIÓ CONJUNTA DE 

TRANSPORT I TERRITORI  

 
S’han donat pocs casos a Catalunya de planejaments urbanístics vinculats a propostes 
de mobilitat amb transport públic, però a altres llocs d’Europa és una pràctica més 
estesa. 
 
A Holanda s’ha creat el sistema “ABC” per orientar el desenvolupament urbanístic cap 
al model de ciutat compacta, fer disminuir el trànsit i així reduir els problemes 
mediambientals, els costos del transport i les inversions en infraestructures viàries. 
Bàsicament amb aquest sistema es classifiquen les localitzacions segons la seva 
accessibilitat en tres categories A, B o C. Les localitzacions amb categoria A tenen un 
bon accés amb transport públic local, regional i nacional i un difícil accés amb vehicle. 
Les que tenen categoria B tenen un bon accés tant per al transport públic regional com 
per a automòbils. Les localitzacions de tipus C només tenen bon accés amb vehicle 
particular. 
 
Les localitzacions A són adequades per àrees comercials i oficines, amb un alt nombre 
de treballadors i visitants. Aquestes zones es troben a menys de 600m d’un 
intercanviador de ferrocarril regional o nacional, o a menys de 400m d’una estació 
important de tramvia o autobús. També han d’estar a menys de 10 minuts de viatge des 
d’una estació de ferrocarril nacional, i ben connectades amb les àrees de park & ride a 
les afores de la ciutat. 
 
A les localitzacions B també hi pot haver àrees comercials i d’oficines, i són les 
indicades per oficines i institucions amb un elevat nombre de treballadors que depenen 
en part dels viatges en cotxe per motius professionals. Aquestes localitzacions han 
d’estar a menys de 400m d’una estació important de tramvia o autobús i a no més de 5 
minuts de viatge des d’una estació de ferrocarril regional o nacional. A més han d’estar 
a menys de 400m d’una carretera principal connectada a una autopista. 
 
Les localitzacions de tipus C són les indicades per les empreses que depenen de l’ús de 
vehicles com per exemple les empreses de transport de mercaderies, les de missatgeria o 
altres indústries. Aquestes àrees han d’estar a menys de 1000m d’una connexió directa 
amb una autopista i es solen trobar als afores de les àrees metropolitanes. 
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A les ciutats on s’ha implantat aquesta política de planejament s’ha reduït el trànsit de 
vehicles i ha augmentat l’ús de les bicicletes i el transport públic, i ha disminuït la 
localització d’edificis d’oficines al costat de les autopistes i ha suposat un augment de la 
concentració d’espais comercials i d’oficines al voltant de les estacions centrals. 
 
Tot i els seus efectes positius aquest sistema ha estat criticat perquè les seves pautes 
precises de planejament propicien l’aparició d’àrees monofuncionals. El sistema “ABC” 
posa molt d’èmfasi en la localització d’oficines a prop dels punts de parada de transport 
públic, però no inclou la localització d’àrees residencials, i contradiu així el principi de 
mixticitat de funcions. 
 
A Londres, als municipis de Hammersmith i Fulham, s’ha aplicat una metodologia 
semblant. S’ha classificat el territori en sis nivells segons el grau d’accessibilitat amb 
transport públic. En aquelles zones més accessibles s’apliquen restriccions molt estrictes 
en l’aparcament per reduir el trànsit de vehicles. Aquests municipis frenen el 
desenvolupament urbanístic a les àrees perifèriques que depenen del vehicle privat per 
accedir-hi, i promouen que les empreses de serveis s’instal·lin a les àrees amb millor 
accessibilitat amb transport públic. 
 
A Estocolm també s’ha aplicat la planificació de transport públic vinculada al 
desenvolupament urbà. El pla de transports de 1954 que proposava l’extensió de la línia 
de metro de la ciutat, es va concebre conjuntament amb el pla d’urbanisme. Així es va 
construir la línia de metro i a la vegada es van anar construint nous barris al voltant de 
les noves estacions. Aquests barris estaven organitzats de forma que els comerços i 
serveis estiguessin a prop de l’estació, que l’habitatge col·lectiu es trobés en un radi de 
500m al voltant de l’estació, i que l’habitatge individual es trobés més allunyat, entre 
500 i 900m. 
 
L’àrea més pròxima a l’estació es converteix en el centre de cadascun d’aquests barris 
que arriben a tenir una població d’entre 15.000 i 20.000 habitants. Així els habitants 
d’aquestes àrees disposen per una banda d’una sèrie de serveis pròxims al seu habitatge 
i per altra banda poden accedir en poc temps al centre de la ciutat amb la xarxa de 
metro, on disposen d’una gamma més àmplia de serveis i on conflueixen altres línies de 
transport públic que permeten accedir a la resta de la ciutat. 
 
Actualment a Barcelona també s’està desenvolupat una proposta de planejament 
urbanístic tenint en compte la mobilitat, a la zona anomenada districte 22@. S’ha 
estimat l’impacte de la nova urbanització en la mobilitat i s’han adoptat una sèrie de 
mesures per promoure al nou barri l’ús del transport públic i de la bicicleta en detriment 
del vehicle particular, com reservar carrers a l’autobús o als vianants i bicicletes, o 
reduir l’espai per a l’aparcament en superfície. A més d’aquestes mesures directament 
vinculades a la mobilitat també es pretén trencar amb l’ús predominantment industrial 
que existia a la zona, creant un barri que també tingui residències, equipaments i zones 
verdes. 
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