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1. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI 
 
1.1. MARC GENERAL 
 
El tram de la línia del TGV que passarà pel Vallés discorrerà paral·lela a l’actual línia 
de RENFE de mercaderies que va del Papiol a Mollet. La futura estació del tren d’alta 
velocitat al Vallés s’ha de trobar en algun punt del tram de la línia comprés entre 
l’encreuament amb la línia dels FGC de Barcelona a Terrassa i la carretera de Sant 
Cugat a Rubí. Aquests terrenys pertanyen al municipi de Sant Cugat del Vallés però 
estan propers al terme municipal de Rubí (veure plànols 1.1, 1.2 i 1.3).  
 
Aquest indret es troba a la comarca del Vallés Occidental, en un punt geogràficament 
central dins de la regió metropolitana de Barcelona. És a més un punt de pas 
d’importants vies de comunicació que connecten Catalunya amb la resta d’Espanya i 
amb França, però també punt de pas de vies de gran capacitat que comuniquen el Vallés 
amb Barcelona i amb la resta de la regió metropolitana. 
 
L’estació d’alta velocitat encara no disposa d’un projecte concret, però tot sembla 
indicar que estarà situada pròxima a l’estació Hospital General de la línia dels FGC. La 
situació exacta de l’estació no ha estat definida i els diferents actors implicats en la seva 
implantació tenen visions diferents de quina és la situació més indicada (veure plànol 
1.4). 
 
La posició òptima de l’estació, i la que es prendrà com a referència d’ara endavant en 
aquesta tesina, és el punt d’encreuament de les línies de RENFE i d’FGC on hi ha 
l’estació Hospital General. L’estudi informatiu del tram Martorell Barcelona de la línia 
d’alta velocitat la situa uns 400m a l’est d’aquest punt. L’ajuntament de Sant Cugat en 
canvi està interessat en que estigui en uns terrenys que es troben 800m a l’est de 
l’estació d’FGC. 
 
 
1.2. LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
La població de la regió metropolitana de Barcelona és de 4.228.047 habitants que es 
troben repartits de la següent manera per les comarques que la integren: 
 

Comarca Població (hab) Superfície (Ha) Densitat(hab/Ha) 
Barcelonès 2.131.378 14.463 147 
Baix Llobregat 643.419 48.574 13 
Vallés Occidental 685.600 58.316 12 
Maresme 318.891 39.828 8 
Garraf 90.435 18.511 5 
Vallés Oriental 285.129 85.100 3 
Alt Penedès 73.196 59.277 1 
Regió Metropolitana 4.228.048 324.069 13 

Taula 2: Població a la Regió Metropolitana de Barcelona. Font: Pla Territorial Metropolità 
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Els municipis més propers a Barcelona formen un continu urbà i la seva població i les 
seves activitats productives es troben fortament vinculades a Barcelona. Més enllà de la 
primera corona metropolitana en canvi, la població es troba distribuïda en un conjunt de 
ciutats amb un elevat grau d’autonomia. 
 
L’activitat econòmica de la RMB en el seu conjunt té un grau important de 
diversificació productiva. Tot i així moltes de les ciutats que integren la regió tenen una 
especialització important en alguna activitat concreta. El municipi de Barcelona s’ha 
especialitzat en les terciàries i algunes industrials on la proximitat dels clients és 
important. En general les activitats de serveis denses en coneixement es concentren en 
aquest municipi. Les ciutats amb un passat industrial important mantenen una certa 
especialització en sectors tradicionals tot i que hi ha augmentat la diversificació 
d’activitats. Aquest és el cas de Rubí, Martorell, Sabadell, Terrassa o Mataró. 
 
Darrerament s’està produint un creixement important de la població resident a la segona 
corona metropolitana, tant ciutats amb vocació residencial com Sant Cugat com a 
ciutats més autònomes com Terrassa. Aquest creixement s’ha concentrat especialment 
al voltant dels metropolitans. També s’ha produit un aument de llocs de treball més 
intens a la resta de la RMB que a la ciutat de Barcelona. Aquests fenòmens han fet 
aumentar la relació entre els diversos nuclis de la RMB. 
 
 
1.3. EL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
La comarca del Vallés Occidental és la segona en nombre d’habitants de la RMB i 
representa un 16,7% de la població total de la regió i un 11,3% de la població de 
Catalunya. 
 
La població del Vallés Occidental està distribuïda de la següent manera entre els seus 
municipis: 
 

Superfície  Municipi Població (hab) km2 %  
Densitat 

(hab/km2) 
Badia del V. 16.085 0,9 0,2 17.675,8 
Barberà del V. 26.112 8,3 1,4 3.146 
Castellar del V. 16.224 44,7 7,7 361,3 
Castellbisbal 6.702 31 5,3 215,2 
Cerdanyola del V. 51.305 30,6 5,3 1.678,8 
Gallifa 157 16,4 2,8 9,6 
Matadepera 6.362 24,8 4,3 252,6 
Montcada i Reixac 26.886 23,3 4,0 1.145,5 
Palau de Plegamans 10.393 14,9 2,6 696,1 
Polinyà 4.246 8,9 1,5 483 
Rellinars 343 18 3,1 19,3 
Ripollet 29.155 4,4 0,8 6.733,3 
Rubí 61.159 32 5,5 1.725,3 
Sabadell 184.859 36,5 6,3 4.873,7 
Sta. Perpètua de la M. 50.529 15,7 2,7 3.192 
Sant Cugat del V. 60.265 48,3 8,3 42 
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Sant Llorenç Savall 11.287 41 7,1 274,6 
Sant Quirze del V. 18.233 14,3 2,5 1.295,9 
Sentmenat 5.363 28,2 4,9 186,2 
Terrassa 165.654 70,1 12,1 2.360,8 
Ullastrell 1.021 7,4 1,3 141,4 
Vacarisses 2.084 40,5 7,0 51,2 
Viladecavalls 5.155 20,1 3,5 256,1 
Vallés Occidental 695.910 580,7 100 1.193,3 

Taula 3. Distribució de la població al Vallés Occidental. Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
La població d’aquesta comarca ha anat creixent en els últims anys, a causa sobretot de 
la migració de molts habitants de Barcelona cap a zones perifèriques de l’àmbit 
metropolità. Això ha permès que molts municipis hagin passat d’acollir sobretot 
segones residències a acollir-ne de primeres. Aquest creixement urbanístic ha comportat 
també un augment del volum d’activitat econòmica de la comarca i de la mobilitat dels 
seus habitants. Actualment el Vallés Occidental disposa d’un nombre considerable de 
centres d’educació i de centres de salut. La concentració més gran d’aquestes 
instal·lacions es dóna a Sabadell, Terrassa i al continu urbà entre Sabadell i Montcada. 
 
Les ciutats més importants de la comarca són Sabadell i Terrassa. Sabadell ja forma un 
continu urbà amb altres municipis de la vall del riu Ripoll com Sant Quirze Barberà, 
Badia, Ripollet i Cerdanyola. Terrassa, Rubí i Sant Cugat formen un altre continu urbà, 
tot i que l’espai lliure entre aquestes dues àrees conurbades s’està reduint. Aquestes 
àrees concentren la major part de l’activitat econòmica de la comarca. La resta de 
municipis, més allunyats de les infraestructures de transport, són de menor tamany i 
tenen un caràcter més rural. 
 
Actualment entre els parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç queda un corredor verd, 
aquest discorre entre Sant Cugat i Cerdanyola al seu extrem sud i entre Terrassa i 
Sabadell al nord. Entre el parc de Collserola i el de Montserrat hi ha un altre corredor 
que discorre a l’oest de Sant Cugat i Rubí. 
 
Tot i la presència de diverses línies de ferrocarril que uneixen aquests nuclis amb 
Barcelona el vehicle privat és el mitjà de transport predominant en els desplaçaments 
entre aquests nuclis. Això és degut en part al model de desenvolupament urbanístic 
present a la zona i en part a l’oferta de transport públic existent. La presència de 
diverses autopistes també afavoreix l’ús del vehicle privat 
 
 
 
1.4. SANT CUGAT DEL VALLÉS 
 
Sant Cugat del Vallés és un municipi que es caracteritza per ser una zona residencial 
d’alt nivell de l’àrea metropolitana de Barcelona. El seu terme municipal, de 48,32 km2 
és el segon més extens del Vallés Occidental i es troba en bona part dins del parc de 
Collserola. Des de mitjans de la dècada dels 60 el municipi ha tingut un creixement 
urbanístic molt important, especialment en forma d’urbanitzacions residencials, però 
també de polígons industrials i centres de serveis. La seva proximitat a Barcelona i les 
seves bones comunicacions, enfortides amb la construcció dels túnels de Vallvidrera, 
han estat factors decisius de cara al desenvolupament del municipi. 
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Dins del terme de municipal, a més del nucli principal de Sant Cugat, hi ha diversos 
nuclis de menor entitat com són Valldoreix, La Floresta i Les Planes, i petites 
urbanitzacions com Can Cortés, Sant Medir i Sol i Aire. Aquests nuclis són de caràcter 
residencial i estan formats majoritàriament per cases aïllades amb jardí. Valldoreix, La 
Floresta i Les Planes es troben distribuïts al voltant de les tres estacions dels FGC que hi 
ha al sud de la de Sant Cugat. El seu origen està molt vinculat a aquesta línia de 
ferrocarril ja que quan els seus promotors la van construir a principis del segle XX ho 
van fer amb la intenció de desenvolupar una ciutat jardí seguint el model anglès. 
 
La part més central de Sant Cugat i el nucli antic es troben al costat de l’estació d’FGC 
de Sant Cugat, a l’est de les vies. L’àrea continguda entre l’avinguda Lluís Companys, 
la rambla de Rivatallada, el carrer de Francesc Moragas i l’avinguda Rius i Taulet és la 
part més comercial i s’hi ha restringit el trànsit de vehicles a diversos carrers.  
 
Destaquen entre els seus equipaments i centres de serveis l’Hospital General de 
Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya, L’Escola Superior d’Arquitectura del Vallés, 
l’Escola Gimbernat i la seu de Televisió Espanyola a Catalunya. Pròxim a l’estació hi 
ha una gran superfície comercial que és el centre comercial més gran de Sant Cugat i de 
la zona. 
 
Sant Cugat disposa de 7 polígons industrials. Els polígons de Can Magí i de Can Magí-
carretera de Roquetes estan a l’oest del nucli, els de Can Sant Joan i Can Graells es 
troben al nord de l’autopista A-7, els de Sant Mamet i Turó de Can Mates a l’est del 
nucli i el de Can Calopa al límit amb Castellbisbal.  
 
Els desplaçaments més habituals dels habitants de Sant Cugat són cap a Barcelona i, en 
menor mesura, cap a Sabadell. Tot i la presència d’indústries i centres terciaris, només 
un 34% de la població ocupada resident treballa al propi municipi. Els llocs de treball al 
municipi ocupats per no residents al municipi representen un 66% del total. Això es 
tradueix en què els viatges de mobilitat obligada tant d’entrada com de sortida del 
municipi siguin molt elevats, i que els que es donen dins del propi municipi siguin 
inferiors.  
 
 
1.5. RUBÍ 
 
Rubí és un municipi situat al corredor entre Sant Cugat i Terrassa, a la vall de la riera de 
Rubí. La seva activitat industrial, tradicionalment especialitzada en la metal·lúrgia i la 
fabricació de productes metàl·lics, és molt important i ha estat històricament la seva 
principal activitat econòmica.  
 
El seu creixement més important es va donar a les dècades dels 60 i 70, en aquesta 
època el nucli urbà es va estendre amb els barris de Les Torres, Can Xercavins, Can 
Rosés, Ca n’Oriol, El Pinar, Els Avets i El 25 de Setembre. Aquests són barris de blocs 
d’habitatges però en el seu terme municipal també s’hi ha desenvolupat diverses 
urbanitzacions de cases unifamiliars amb un percentatge important de segones 
residències. Aquestes es troben a la part més muntanyosa del municipi i les principals 
són Can Solà, Vallés Parc, Castellnou, Sant Muç, Ximelis i Can Serrafossà.  
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L’àrea central de Rubí, la que es troba entre les vies d’FGC i la carretera BP-1503 està 
ocupada majoritàriament per blocs d’habitatges i cases antigues entre mitjaneres. La 
part sud d’aquesta àrea forma el nucli més antic i l’avinguda de Barcelona-passeig 
Francesc Macià n’és el carrer més comercial. A diversos carrers del voltant s’hi ha 
restringit el trànsit de vehicles. 
 
L’activitat industrial de Rubí es desenvolupa en els nou polígons del municipi. Al nord 
del nucli hi ha els polígons de Can Rosés, La Llana i Carretera de Terrassa. Al sud és on 
es concentra el major nombre d’instal·lacions industrials distribuides entre els polígons 
de Ca n’Alzamora, Can Jardí, Can Pi de Vilaroc, Can Sant Joan (de Rubí) i Sant Genís. 
  
La proximitat de Terrassa fa que la relació amb aquesta ciutat sigui molt important. 
Molts habitants de Rubí es desplacen a Terrassa per fer les compres ja que a Rubí no hi 
ha cap gran centre comercial. També es mouen per anar als centres sanitaris de Terrassa, 
Hospital de Terrassa i Mútua de Terrassa. 
 
Els desplaçaments més habituals dels habitants de Rubí són cap a Barcelona seguida de  
Terrassa i Sant Cugat. La proporció de població ocupada resident que treballa al propi 
municipi és del 58%. Els llocs de treball ocupats per no residents al municipi 
representen un 37% del total. Això implica que una bona part dels viatges de mobilitat 
obligada de la població de Rubí es fan dins del propi municipi.  
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2. ANÀLISI DE LES XARXES DE TRANSPORT EXISTENTS 

2.1. LÍNIES DE FERROCARRIL 

 
A l’espai on s’haurà de situar l’estació hi conflueixen dues línies de ferrocarril, una dels 
FGC i una RENFE dedicada exclusivament al trànsit de mercaderies. En un futur hi 
passarà també la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa que tindrà un 
traçat paral·lel a la línia de RENFE existent actualment (veure plànol 2.1). 
 
 

2.1.1. Línies d’FGC 

 
La línia d’FGC correspon al ramal de Terrassa del Metro del Vallés que uneix Terrassa 
amb Rubí, Sant Cugat i Barcelona. A Sant Cugat s’uneix amb el ramal de Sabadell 
també del Metro del Vallés. Aquest altre ramal passa per Sant Cugat, Cerdanyola, Sant 
Quirze i Sabadell. L’estació origen a Barcelona de les línies del metro del Vallés és la 
de Plaça Catalunya. 

 
El metro del Vallés disposa de les 4 línies següents: 
 

• S1 Barcelona-Terrassa 
• S5 Barcelona-Rubí (només dies feiners) 
• S2 Barcelona-Sabadell 
• S55 Barcelona-Universitat Autònoma (només dies feiners) 

 

 
Fig. 1: Metro del Vallés. Font: FGC 

 
El servei que presta aquesta línia està pensat per a un tràfic de viatgers que 
majoritàriament vol anar d’alguna població del Vallés fins a Barcelona. Tots els trens 
que circulen arriben fins a Barcelona, i el nombre de trens que paren a cada estació 
disminueix a mida que aquestes es troben més lluny de Barcelona. Així a les estacions 
anteriors a Sant Cugat es poden agafar els trens de les línies de Sabadell i de Terrassa. 
Mentre que passat aquest punt només es poden agafar els d’una de les línies, i més enllà 
de Rubí o de la Universitat Autònoma a les línies de Terrassa i Sabadell respectivament, 
no es poden agafar els trens S5 i S55. 
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La freqüència de pas en dia feiner en els ramals de Terrassa i Sabadell, més enllà de 
l’estació de Sant Cugat, és de 12 minuts. Entre Sant Cugat i Barcelona l’interval de pas 
es redueix fins a 6 minuts, ja que hi circulen els trens procedents dels dos ramals. 

 
 
2.1.2. Línies de RENFE 
 
La xarxa de RENFE a la Regió Metropolitana de Barcelona hi circulen trens regionals i 
de rodalies. La xarxa de rodalies està formada per 4 línies: 
 

• C-1 Aeroport/l’Hospitalet-Mataró/Maçanet 
• C-2 St. Vicenç/Vilanova-Maçanet 
• C-3 L’Hospitalet-Vic 
• C-4: St. Vicenç/Vilafranca-Manresa 

 

 
Fig. 2: Línies de rodalies. Font: RENFE 

 
Actualment les estacions més pròximes a l’àrea de l’estació són les de El Papiol i 
Castellbisbal del tram Barcelona/St. Vicenç de la línia C-4, i Cerdanyola Universitat 
també de la línia C4 en el tram barcelona/Manresa. El ramal de la línia C-4 que prota a 
aquesta última estació pertany a la línia Papiol/Mollet, i és l’única estació d’aquesta 
línia amb servei de viatgers 
 
La línia que passa per la futura estació d’alta velocitat del Vallés que uneix el Papiol 
amb Mollet està en procés d’adaptació al tràfic de viatgers. En un futur serà utilitzada 
per una nova línia de rodalies (C-5) que que connectarà l'Hospitalet amb Martorell. La 
nova línia seguirà per una part el traçat que connecta actualment l'Hospitalet amb 
Cerdanyola i la Universitat Autònoma Cerdanyola a través de Sants y plaça Catalunya. 
Un cop a Cerdanyola seguirà el traçat de la línia d’El Papiol/Mollet fins a Martorell.  
 
La línia C5 tindrà dos noves estacions, a Sant Cugat i a Rubí, que ja existien i estan sent 
reformades. Està previst que la nova línia només compti amb dos trenes per cada hora i 
sentit. La raó d’aquesta baixa freqüència és que gran part del traçat està al límit de la 
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seva capacitat perquè es comparteix amb altres línies. La continuació de la línia fins a 
Mollet, que permetria crear una nova línia de rodalies perifèrica que aniria des de 
Vilafranca fins Granollers sense passar pel centre de Barcelona, queda en el aire, i el 
ministeri de Foment no preveu realitzar-la a curt plaç.  

 
 

 
Fig. 3: Esquema de la línia C-5. Font: La Vanguardia 

 
D’entrada no està previst que a les estacions d’aquest nou tram de línia s’hi aturin trens 
regionals, la línia només seria utilitzada pels trens de rodalies i pels de mercaderies que 
l’han utilitzada fins ara. 
 
 
2.1.3. Situació i nodalitat de la nova estació Hospital General 
 
La línia C-5 de Rodalies de RENFE tindrà dos punts d’encreuament amb les línies dels 
FGC del metro del Vallés. Un serà amb la línia de Sabadell, en un punt on no hi ha 
estació dels FGC però hi ha una estació de RENFE a uns 500m de distància, en aquest 
punt s’ha de construir un intercanviador entre les dues línies que suposarà la construcció 
d’una nova estació d’FGC i un trasllat de l’estació existent de RENFE.  
 
L’altre punt d’encreuament és amb el ramal de Terrassa i just en aquest punt es troba 
l’estació Hospital General. A 750 m d’aquest punt hi ha l’estació de RENFE Rubí que 
desapareixerà amb la construcció del nou intercanviador, segons recull el PDI, que 
inclourà l’estació del tren d’alta velocitat del Vallés. 
 
La interconnexió entre RENFE i FGC permet connectar l’àrea de Martorell, 
Castellbisbal i el Papiol, al sud-oest de l’estació, amb Rubí, Terrassa i Sabadell. Amb un 
intercanvi a el Papiol o a la futura estació de Martorell Centre (intercanviador amb 
RENFE i amb FGC) també permetrà la connexió entre les línies C-4 de Rodalies, línies 
regionals de RENFE i la línia Llobregat-Anoïa dels FGC amb les línies del metro del 
Vallés.  
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Els municipis del nord de la Regió Metropolitana, Barberà del Vallés, Mollet, 
Granollers... també quedaran més ben comunicats amb Sabadell, Terrassa, Sant Cugat... 
al Vallés, i amb la zona del Baix Llobregat. 
 
Les noves possibilitats d’intercanvi permetran unir gairebé tots els municipis importants 
del Vallés Oriental, del Vallés Occidental i del Baix Llobregat entre ells a través de la 
xarxa ferroviària de forma que es podrà incrementar la relació entre ells, ja que 
actualment moltes d’aquestes connexions no es poden fer amb transport públic de cap 
tipus o si es poden fer requereixen temps de viatge poc competitius. 
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2.2. XARXA VIÀRIA 

 
2.2.1. Xarxa de carreteres i autopistes 
 
El Vallés Occidental és travessat per importants vies de comunicació. Les més 
importants són les autopistes A-7 (B-30), C-58 (antiga A-18) i E-9. La futura estació del 
Vallés es troba propera a dues autopistes, l’A-7 i l’E-9, que permeten una gran 
accessibilitat pels vehicles des de molts punts de la regió metropolitana i de fora 
d’aquesta (veure plànol 1.1). 
 
- Autopista A-7 (B-30) 
 
L’autopista A-7 en el tram conegut com B-30 permet anar de nord a sud de la regió 
metropolitatna sense creuar Barcelona. Es tracta de la única via d’alta capacitat que no 
té un trajecte radial cap a Barcelona i per tant és de gran importància per la configuració 
en forma de xarxa de la regió. 
 
En aquest tram l’autopista disposa de dues seccions tipus. En el tram comprés entre 
l’enllaç amb l’autopista A-2 i Sant Cugat del Vallés (a l’alçada de l’Hospital General) 
disposa de dues calçades, recentment ampliades, de 4 carrils. En el tram comprés entre 
Sant Cugat i Barberà del Vallés, més urbanitzat, disposa de calçades centrals i calçades 
laterals. Les calçades centrals, originàriament de 2 carrils, han estat recentment 
ampliades a 3 carrils. Les calçades laterals disposen de 2 carrils. 
 
Aquesta autopista va ser de peatge i llavors les calçades laterals tenien un volum de 
trànsit elevat per ser lliures de pagament. Actualment aquestes han recuperat la funció 
de vies per canalitzar els vehicles entrants i sortints de l’autopista sense pertorbar el 
trànsit de la via principal. Les calçades laterals, que permeten que les incorporacions i 
desincorporacions a l’autopista estiguin més properes, permeten que la B-30 faci una 
funció d’autopista urbana en aquest tram del Vallés.  
 
Només es pot accedir a les calçades laterals des de l’autopista en el seu punt d’inici (a 
Sant Cugat o a Barberà) i tampoc es pot accedir des de les calçades laterals al tronc 
central fins al seu punt final. Aquesta separació tan rígida entre les calçades, necessària 
quan la via era de peatge, obliga a recórrer distàncies molt llargues per les calçades 
laterals, i en cas d’error del conductor obliga a recórrer una gran distància per corregir-
lo. 
 
Les calçades laterals tenen un tractament de vies ràpides en la major part del seu traçat, 
amb carrils d’acceleració i desacceleració per les incorporacions i desincorporacions, i 
un límit de velocitat de 80 km/h. Tot i així disposa d’algunes interseccions a nivell que 
distorsionen el caràcter general de la via. Disposa d’enllaços en els punts de creuament 
amb les autopistes E-9 i C-58. 
 
A les proximitats de la futura estació disposa d’una sortida de la calçada lateral est que 
dóna accés a l’Hospital General i incorporacions i desincorporacions a les calçades 
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laterals al punt de creuament amb la carretera de Rubí a Sant Cugat i amb l’avinguda de 
l’Electricitat/carrer Josep Trueta. 
 
- Autopista E-9 (Túnels de Vallvidrera) 
 
L’autopista E-9 uneix Barcelona, al barri de Sarrià, amb Terrassa creuant la serra de 
Collserola per un túnel i passant per Rubí. A Terrassa s’uneix amb l’autopista C-58 i 
continua fins arribar a Manresa. A partir de Manresa es converteix en autovia, i 
actualment arriba fins a Sallent i en un futur arribarà fins a Berga. 
 
Aquesta autopista, inagurada l’any 1991 ha suposat un impacte socioeconòmic molt 
important en els municipis del Vallés especialment a Sant Cugat. Actualment tot i ser 
una via de peatge ja es troba saturada a les hores punta. 
 
El tram en túnel per sota la serra de Collserola té una secció de 3 carrils un d’ells 
reversible. La resta de la via disposa de 2 carrils de circulació per sentit. Disposa d’una 
bona quantitat d’entrades i sortides, més pròximes entre elles que en una autopista 
convencional, sobretot al terme municipal de Sant Cugat i això permet que actuï com a 
autopista urbana. Els nuclis de Les Planes, La Floresta i Valldoreix, que formen part del 
municipi de Sant Cugat, queden units amb el nucli de Sant Cugat amb una via ràpida i 
alhora Sant Cugat queda unit amb Rubí i Terrassa. 
 
La distribució dels trams de peatge i els lliures de pagament condiciona en bona mesura 
l’ús que es fa d’aquesta via. El tram entre La Floresta i Rubí, que és lliure de peatge, 
s’utilitza per desplaçaments interns del municipi de Sant Cugat o per anar de Sant Cugat 
a Rubí. El tram entre Rubí i Terrassa, que és de peatge, té una utilització menor i 
gairebé no s’utilitza per desplaçaments curts com anar de Rubí o Sant Cugat fins a 
Terrassa. 
 
Per accedir a l’àrea de la nova estació es pot sortir a l’enllaç amb la carretera de Rubí a 
Sant Cugat, a l’enllaç amb l’A-7 o a la sortida de Mira-Sol. 
 
- Autopista C-58 (antiga A-18) 
 
Aquesta autopista uneix Terrassa amb Barcelona seguint el corredor de Sabadell entrant 
a Barcelona pel nus de la Trinitat. En el seu trajecte disposa d’enllaços amb l’autopista 
C-33 (antiga A-17) a la sortida de Barcelona, amb l’A-7 a l’alçada de Barberà del Vallés 
i amb l’E-9 a Terrassa. 
 
Té una secció de 3 carrils per sentit entre Barcelona i Sabadell, mentre que entre 
Sabadell i Terrassa aquesta es redueix a 2 carrils per sentit. Es tracta d’una autopista 
lliure de peatge. 
 
Aquesta autopista utilitzada en combinació amb la A-7 (B-30) és una important via de 
comunicació entre Sabadell, Barberà, Cerdanyola, Ripollet i la part est de Barcelona 
amb Sant Cugat i Rubí. 
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- Autopista A-2 
 
Aquesta autopista, que enllaça amb l’A-7 al Papiol, segueix el corredor del Llobregat i 
permet entrar a Barcelona per la Diagonal o la Gran Via. Té una secció de 4 carrils per 
sentit entre El Papiol i Sant Joan d’Espí on es divideix en dos ramals per entrar per la 
Diagonal o la Gran Via. Es tracta d’una autopista lliure de peatge. 
 
Aquesta autopista utilitzada en combinació amb la A-7 (B-30) és una important via de 
comunicació entre el Vallés i el Baix Llobregat, Barcelona, el port i l’aeroport. 
 
- Carretera de Rubí a Sant Cugat del Vallés BP-1503 
 
Aquesta és la carretera que tradicionalment ha unit Sant Cugat i Rubí i és encara la via 
més utilitzada per anar d’un municipi a l’altre. 
 
El creixement urbanístic de Rubí i especialment de Sant Cugat ha fet que aquesta 
carretera discorri ara per una zona força urbanitzada, ja que la pròpia carretera ha actuat 
com a eix a l’entorn del qual s’ha anat concentrant la urbanització. Per aquesta raó s’hi 
han incorporat dues rotondes i una intersecció regulada amb semàfors.   
 
En entrar al nucli de Sant Cugat, a partir de la rotonda d’enllaç amb l’autopista E-9, la 
carretera passa a ser l’avinguda de Rius i Taulet. A l’entrada de Rubí la carretera arriba 
a una intersecció regulada amb semàfors en la intersecció amb el carrer de l’Inventor 
Edison. A partir d’aquesta intersecció la carretera passa a ser l’avinguda de l’Estatut. En 
aquesta intersecció, pendent de ser reformada, habitualment es forma una cua 
considerable de vehicles per poder entrar a Rubí. Al nord de Rubí la carretera continua 
fins a Terrassa passant pel barri de les Fonts. 
 
En tot el seu trajecte, entre Rubí i Sant Cugat, la carretera disposa d’una calçada i un 
carril de circulació per sentit, amb la presència d’un carril d’espera central en algunes 
interseccions. En el tram comprés entre la rotonda del centre comercial Sant Cugat i la 
rotonda de l’enllaç amb l’E-9 la carretera disposa d’una calçada lateral en el seu costat 
nord que dóna accés a les naus del polígon industrial de Sant Mamet. El costat que dóna 
a les façanes d’aquesta calçada lateral està urbanitzat com un carrer. El tronc de la 
carretera en canvi no disposa de voreres a excepció de l’entorn del centre comercial. 
 
- Carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui C-1413A 
 
Aquesta carretera uneix Molins de Rei amb Rubí, Sant Quirze, Sabadell, Sentmenat i 
Caldes de Montbui. 
 
El traçat de la carretera és semblant al de l’autopista A-7 entre Molins de Rei i Rubí. En 
aquest tram disposa d’un enllaç amb la carretera BV-1501 i una intersecció amb la B-
150 que permeten anar a Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. 
 
En entrar a Rubí pel sud la carretera travessa els polígons industrials de Can Jardí, Can 
Pi de Vilaroc i Ca n’Alzamora, i el polígon Can Calopa de Sant Cugat. La carretera 
envolta Rubí per l’oest paral·lela a la riera de Rubí. Al nord de la població se separa de 
la riera per dirigir-se cap a Sant Quirze i Sabadell. En el punt de creuament amb 
l’autopista E-9 disposa d’un enllaç amb aquesta. 
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La secció de la carretera és d’una sola calçada amb un carril de circulació per sentit. Al 
seu pas per Rubí la carretera disposa de nombroses rotondes i funciona com una ronda 
de la població. 
 
- Carretera de Valldoreix BV-1462  
 
Aquesta carretera uneix el nucli de Sant Cugat amb Valldoreix, La Floresta, Les Planes , 
Vallvidrera i finalment Barcelona.  
 
Abans de la construcció de l’autopista E-9 aquesta era la única via que unia tots aquests 
nuclis. Actualment ha perdut una bona part del seu tràfic en favor de la nova 
infrastructura. 
 
Contiunua sent la única via que uneix Les Planes amb la Floresta, però a partir d’aquest 
punt l’autopista té diverses sortides i entrades i és lliure de peatge, i en conseqüència 
capta bona part del tràfic entre aquests nuclis. 
 
 
2.2.2. Vies urbanes principals a l’entorn de l’estació  
 
Les següents vies, algunes de les quals encara estan parcialment urbanitzades són les 
que tenen més rellevància en aquesta zona (per localitzar els carrers veure plànol 1.5). 
 
- Sant Cugat 
 
Avinguda d’Europa 
 
Aquesta avinguda que ha d’unir Sant Cugat i Rubí es troba només parcialment 
executada. Es tracta d’una via amb diverses seccions tipus segons el tram però 
construïda amb la intenció de que sigui una via ràpida d’unió entre Sant Cugat i Rubí 
alternativa a la carretera BP-1503. 
 
Actualment l’inici d’aquesta avinguda a Sant Cugat es troba a l’enllaç amb l’autopista 
E-9, situat a mig camí entre l’enllaç amb la carretera BP-1503 i l’enllaç amb l’A-7. Des 
d’aquest punt discorre paral·lela al traçat de la carretera. El tram entre l’enllaç amb 
l’autopista i el polígon de Can Sant Joan, que es troba només parcialment construït serà 
de dues calçades amb 2 carrils per calçada. Un cop creuada l’A-7 la seva secció passa a 
ser d’una sola calçada amb 2 carrils de circulació per sentit. Aquesta via disposa de 
diverses rotondes però també disposarà d’un pas inferior al polígon de Can Sant Joan i 
disposarà d’un enllaç a diferent nivell amb la Via Augusta. 
 
Ronda interpolar 
 
Aquesta via ha d’unir Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. Actualment només està 
executada parcialment. Es troba executat el tram comprés dins el polígon de Can Sant 
Joan però queda interrompuda al creuament amb la carretera de Rubí a Sant Cugat que 
hauria de creuar amb un pas inferior. Al planejament de Rubí està prevista la seva 
prolongació fins al polígon de Cova Solera, al límit oest del municipi, que podria 
continuar fins a Castellbisbal. 
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Aquesta via disposa de dos carrils de crirculació per sentit, de diversos creuaments a 
diferent nivell amb altres carrers al polígon de Can Sant Joan. Està urbanitzada com un 
carrer, amb voreres i arbrat.  

Avinguda de la Via Augusta – Avinguda Can Fontanals 

L’avinguda Can Fonatanals uneix l’estació Hospital General amb la carretera de Rubí a 
Sant Cugat on hi ha una rotonda. Al nord de la rotonda continua com avinguda de la Via 
Augusta. Aquesta altra via es creua a diferent nivell amb l’Avinguda Europa i s’acaba 
uns 150 m més enllà. Al planejament està previst que continuï més enllà de l’autopista 
A-7 que creuaria amb un pas inferior. 

Carrer Josep Trueta  

Aquesta carrer, que en el futur hauria d’unir-se amb l’avinguda Can Fontanls amb un 
pas sobre les vies dels FGC, comunica Sant Cugat amb Rubí, on continua com 
Avinguda de l’Electricitat. Disposa d’un pas sota l’autopista A-7 i hi van a parar les 
incorporacions i desincorporacions de les calçades laterals de l’autopista en aquest punt. 
El carrer disposa de 2 carrils per sentit i es troba parcialment urbanitzat.  

Vial perifèric de Mirasol 

Aquest vial té un traçat paral·lel a la línia dels FGC entre les estacions Hospital General 
i Mira-Sol. Entre aquesta estació i el centre de Sant Cugat continua com a camí de Can 
Ganxet. El vial té un carril de circulació per sentit i una vorera de 6,5 metres al costat 
urbanitzat que disposa de carril bici. 
 

- Rubí 

Carrer de l’Inventor Edison 

Aquest carrer comunica la Carretera de Rubí a Sant Cugat amb la que va de Molins de 
Rei a Terrassa, pel sud de Rubí i creuant les vies dels FGC per l’únic pas transitable que 
hi ha entre l’autopista i l’estació de Rubí d’FGC. Més enllà del punt de creuament amb 
la carretera C1413A continua, creuant amb un pont la riera de Rubí, com avinguda de 
Cova Solera. 

Passeig de les Torres 

Aquest carrer permet unir els barris que es troben al sud de l’estació d’FGC amb Sant 
Cugat. Disposa d’un pas sota les vies de RENFE i enllaça amb l’avinguda de 
l’Electricitat.  

Avinguda de l’Electricitat 

Aquesta avinguda uneix la carretera C1413A amb Sant Cugat, al sud de la línia de 
RENFE, connectant amb el carrer Josep Trueta. A l’oest de la intersecció amb la 
carretera continua, creuant la riera amb un pont, per l’interior del polígon industrial de 
Can Jardí.  
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2.3. LÍNIES D’AUTOBÚS 

 
Sant Cugat i Rubí disposen de línies urbanes d’autobús que fan recorreguts íntegrament 
dins el municipi. A més unint aquests municipis entre ells i amb altres del Vallés 
Occidental i del Baix llobregat hi ha diverses línies interurbanes. Aquestes altres línies 
tenen un servei de característiques molt variables segons a quin operador corresponen. 
Recentment s’han posat en marxa diverses línies nocturnes d’autobús, però no estan 
comentades en aquest capítol. 
 

2.3.1. AUTOBUSOS INTERMUNICIPALS 
 
Les línies d’autobús intermunicipals existents que són susceptibles d’adaptar el seu 
recorregut perquè passi per la futura estació d’alta velocitat del Vallés són (veure plànol 
3.1): 
 
 

Línia Operador Orígen i destinació 
A4 Sarbus Barcelona-Sant Cugat-Rubí-Terrassa 
SJ FGC Sant Joan (est. FGC)-Polígon Can Sant Joan 

969 Transports Públics Sabadell-Sant quirze parc-Mas Janer  
 Autos Castellbisbal Molins de Rei-Rubí 
 Autos Castellbisbal Castellbisbal-Rubí 

Taula 4: Autobusos intermunicipals. Font: elaboració pròpia 
 

- Línia A-4 
 
Aquesta línia disposa de dos recorreguts llargs i un de curt. Els dos recorreguts llargs 
són els de Barcelona-Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí-Terrassa i de Barcelona-Cerdanyola-
Sant Cugat-Rubí. L’orígen a Barcelona és l’estació de Fabra i Puig. En el primer cas la 
freqüència de pas és de 30 minuts mentre que en el segon cas aquesta aumenta fins a 60 
minuts.  
 
El recorregut curt uneix Terrassa amb Sant Cugat. Pels trajectes entre Rubí i Sant Cugat 
l’interval de pas és de 30 min gairebé tot el dia i entre Terrassa i Sant Cugat és d’una 
hora.  
 
Pels viatges entre Terrassa i Cerdanyola aquests intervals es veuen reduïts, especialment 
en hores puntes, per la possibilitat d’agafar qualsevol de les variants de recorregut que 
té la línia, que només tenen petites variacions de recorregut a l’interior d’alguns 
municipis. 
 
Entre Terrassa i Cerdanyola disposa de nombroses parades dins de cadascun d’aquests 
municipis. Això, unit a que els intervals de pas no són molt elevats, permet que la línia 
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s’utilitzi com un autobús urbà, a l’àrea més o menys conurbada que formen aquests 
municipis. 
 
Es tracta de l’únic mitjà de transport públic que permet anar de Rubí a Cerdanyola sense 
fer transbordaments. Al seu pas per Sant Cugat, aquesta línia és també l’única oferta de 
transport públic que dóna servei a l’entorn de la carretera BP-1503 on hi ha el centre 
comercial de Sant Cugat, l’escola IES Leonardo da Vinci o el polígon industrial de Sant 
Mamet, i és l’única línia d’autobús que uneix els dos municipis.  
 

- Línia SJ 

Aquesta línia explotada pels propis FGC comunica l’estació dels FGC de Sant Joan amb 
el polígon industrial i d’oficines de Can Sant Joan. Per la seva longitud i el tipus de 
servei que dóna té les característiques d’una línia intramunicipal, però com que aquesta 
zona és fronterera entre els municipis de Sant Cugat i Rubí, la línia discorre pels dos 
municipis, encara que majoritàriament pel de Sant Cugat. 
 
Disposa de 2 recorreguts, un de llarg i un de curt. El llarg només té 10 expedicions al 
dia, mentre que l’altre en té 48. La línia curta va de l’estació de Sant Joan fins a les 
oficines del Deutsche Bank. Entre les seves parades hi ha la de l’escola Gimbernat. Les 
freqüències de pas depenen de l’hora del dia, però oscil·len entre els 7 minuts a les hores 
punta i els 20 minuts entre les 15:20 i les 20:20. 
 
La línia llarga dóna servei a les indústries i oficines que hi ha a l’oest de l’autopista C-
16. El baix nombre d’expedicions diàries requereix conéixer l’horari de pas de l’autobús 
que només passa un cop cada hora. 
 
A les estacions de FGC es poden trobar els horaris detallats d’aquest autobús juntament 
amb els horaris de pas dels FGC per l’estació de Sant Joan. 
 

- Línia 969 
 
Aquesta línia uneix Sabadell amb Sant Quirze, i els dissabtes arriba a l’estació de Rubí 
d’FGC i a l’Hospital General de Catalunya.  
 
Disposa de cinc parades dins de Sant Quirze, una d’elles a l’estació d’FGC, i una a 
Sabadell a l’estació d’autobusos. Permet per tant una bona connexió amb altres modes 
de transport públic.  
 
L’interval de pas en dies laborables és d’entre 25 i 45 minuts, que en dissabtes aumenta 
fins a ser d’entre 40 i 90 minuts. Els dies festius no circula. 
 
 
- Línia Rubí-Molins de Rei 
 
Aquesta línia connecta Rubí amb Molins de Rei passant pel Papiol i El Canyet 
(Castellbisbal). Els seu servei és molt reduit, només disposa de 4 viatges d’anada i 4 de 
tornada, repartits a les hores punta del dia. Tot i així es tracta de la única connexió amb 
transport públic entre Rubí i Molins de Rei. La parada a Castellbisbal es troba a la 
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carretera C-1413, en una zona de polígons industrials, però molt apartada del nucli 
central del municipi.  
 
Els dijous laborables a mig matí aquesta línia fa una expedició d’anada i una de tornada 
que arriben fins a Sant Vicenç dels Horts. Aquesta és l’única connexió amb autobús 
entre Sant Vicenç dels Horts i Rubí. 
 
 
- Línia Castellbisbal-Rubí 
 
Aquesta línia connecta Castellbisbal amb Rubí amb Molins de Rei passant pel Papiol i 
El Canyet (Castellbisbal). Els seu servei és molt reduit, només disposa de 5 expedicions 
d’anada i 5 de tornada, repartides durant el dia.  
 
Aquesta línia es coneix com el Bus Sanitari i es va crear per donar servei a la població 
de Castellbisbal a l'hora d'anar al metge a Rubí. Actualment, aquest servei, a més de 
portar-te al CAP de Borja i Mútua de Rubí, també té parada a l'estació dels ferrocarrils 
catalans de Rubí. Disposa de dues parades a Castellbisbal situades al nucli central del 
municipi. 
 
 
 
2.3.2. AUTOBUSOS INTRAMUNICIPALS 
 
2.3.2.1. Rubí 
 
L’empresa explotadora del servei d’autobusos és Transports Públics SA. i disposa de 4 
línies (veure plànol 3.3). Algunes d’aquestes línies presenten variacions en el seu 
recorregut i en la seva freqüència segons l’hora del dia i segons el dia (feiner o dissabtes 
i festius).  
 
- Línia 1:  
 
Aquesta línia uneix el barri del Pinar amb la urbanització Vallés Park passant per el 
centre de Rubí i per l’estació dels FGC. Disposa d’un trajecte bàsic que s’allarga a 
determinades hores del dia per servir el polígon industrial de Cova-Solera i la 
urbanització de Castellnou. 
 
- Línia 2: 
 
Aquesta línia uneix el barri de Can Rosés amb el polígon industrial de Can Jardí (i el de 
Rubí Sud a determinades hores del dia) passant per la part central de Rubí, amb parada 
al mercat. Té una variant del trajecte bàsic per donar una major cobertura al polígon 
industrial de Can Jardí a determinades hores del dia.  
 
Aquesta línia és la que passa més a prop de la zona de l’Hospital General tot i que no 
arriba a entrar a Sant Cugat. 
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- Línia 3: 
 
Aquesta línia fa un recorregut curt i tot dins de la urbanització de Vallés Park. Un cop al 
dia però, va fins al mercat al centre de Rubí.  
 
 
- Línia 4: 
 
Aquesta línia uneix el barri de Can Rosés amb el mercat passant per la part oest del 
centre de Rubí i per l’estació dels FGC. 
 
Els intervals de pas d’aquestes línies són: 
 

Freqüència 
Dissabtes Línia Feiners matí tarda Festius 

1 El Pinar-Castellnou 30 min 35 min - - 
2 Can Rosés-Can Jardí 25-30 min - - - 
3 Castellnou-Can Solà 6 exp/dia - - - 
4 Mercat-Can Rosés 30 min 33 min - - 
1F El Pinar-Castellnou - - 60 min 60 min 

Taula 5: Autobusos urbans de Rubí. Font: elaboració pròpia 
 

2.3.2.2. Sant Cugat 

 
L’empresa explotadora del servei d’autobusos és Sarbús SA i disposa de 6 línies (veure 
plànol 3.2). Les línies 1, 2 i 3 passen pel centre de Sant Cugat. Les línies 4, 5 i 6 dónen 
servei a La Floresta, Les Planes i Valldoreix respectivament. 

 
Les línies que podrien adaptar el seu recorregut per donar servei a la futura estació 
d’alta velocitat són la 1, la 2 i la 6. 
 

- Línia 1 

Aquesta línia té un recorregut considerablement llarg. Uneix els barris de Mas Gener i 
Mira-Sol a l’est del municipi amb la zona de Coll Favà i Sant Francesc a la part oest, 
passant pel centre de Sant Cugat. En aquest recorregut té parades a les estacions de FGC 
de Mira-Sol, de Valldoreix i de Sant Cugat.  
 

- Línia 2 

Aquesta línia uneix l’àrea de Sant Domènec i del Parc Central amb la zona de Can 
Magí, Sant Francesc i Coll Favà, passant pel centre de Sant Cugat. Entre les seves 
parades n’hi ha una a l’estació de FGC de Sant Cugat i una altra a l’escola 
d’arquitectura del Vallés.  
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S’ha destacat aquesta línia de cara a una possible connexió amb la línia d’alta velocitat 
del Vallés perquè és la que es troba en millor situació de cara a donar servei a la zona 
del Turó de Can Mates, Sant Mamet i de Bell indret a mida que aquestes vagin sent 
urbanitzades. 
 

- Línia 6 
 
Aquesta línia uneix l’estació de Valldoreix d’FGC amb el barri de Valldoreix que 
recorre d’est a oest.  
 
 
Les freqüències de pas d’aquestes línies són: 
 

Freqüència 
Línia 

Feiners Dissabtes Festius 
1 Mas Janer- Torrent de 
ferrussons 30 min 60 min 60 min (de 9 a 

14 i de 17 a 21) 
2 Sant Cugat (est FGC)-Casc 
Urbà 30 min 60 min 60 min (de 9 a 

14 i de 17 a 21) 
3 Les Planes-La Floresta-
Sant Cugat 90 min 90 min 90 min (de 9 a 

14 i de 17 a 21) 
4 La Floresta (bus de barri) 30 min 30 min 30 min (de 9 a 

14 i de 17 a 21) 
5 Les Planes (bus de barri) 30/60 min 30/60 min - 
6 Pl. Estació Valldoreix-Pl. 
Joan Gassó (Valldoreix) 20/30 min 30 min 30 

Taula 6: Autobusos urbans de Sant Cugat. Font: elaboració pròpia 
 
 
 

2.3.4. VALORACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBUSOS 
 
Les línies d’autobús interurbà existents en aquesta zona s’han anat establint per cobrir 
necessitats en algunes relacions però sense una voluntat d’establir una xarxa coordinada. 
Això fa que només hi hagi servei d’autobús entre els nuclis que tradicionalment han 
tingut una major relació. Així existeixen diverses connexions entre els municipis del 
Vallés Occidental però no entre municipis d’aquesta comarca i del nord del Baix 
Llobregat. També cal destacar que no hi hagi una connexió d’autobús entre Rubí o Sant 
Cugat i Sabadell, especialment en el cas de Rubí que no disposa d’una connexió tan 
directa amb FGC com Sant Cugat. 
 
Als grans corredors que porten a Barcelona es concentren un gran nombre de línies 
interurbanes però les relacions transversals entre corredors estan mal servides, ja sigui 
per manca de línies o per tenir unes freqüències de pas molt baixes. En alguns casos es 
poden realitzar aquests recorreguts amb transport públic combinant diversos autobusos 
o l’autobús amb el ferrocarril. En aquest sentit s’ha de destacar que les línies 
analitzades, urbanes i interurbanes, disposen en general de parades a les estacions de 
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ferrocarril i d’autobús, però no s’ha plantejat una reestructuració futura en el marc de la 
futura estació. 
 
Les línies urbanes, tant de Rubí com de Sant Cugat, cobreixen bé les zones més denses 
dels nuclis. Les àrees residencials d’urbanització més dispersa, especialment aquelles 
que es troben molt separades del nucli central queden mal servides (veure plànol 3.4).  
 
Els polígons industrials propers a l’estació Hospital General disposen de línies 
d’autobús. Els polígons de Rubí queden units al nucli central de Rubí. Els de Sant Cugat 
disposen d’autobús però es tracta de línies interubanes. El polígon de Can Sant Joan, 
que està repartit entre els dos municipis disposa d’una línia que uneix el polígon amb 
l’estació Sant Joan però no uneix el polígon amb el nucli de Rubí, tot i que no es troben 
gaire separats. 
 
Es pot observar que algunes línies urbanes disposen de recorreguts complexos, amb 
variants segons l’hora del dia, i recorreguts d’anada i tornada molt diferenciats per 
poder cobrir una major part del municipi. Això fa que sigui difícil de comprendre, 
especialment als usuaris no habituals, quin servei donen. 
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3. ESTAT ACTUAL DE L’ESTACIÓ I EL SEU ENTORN  

 
En aquest capítol es descriu l’estat en que es troba actualment la zona on es trobarà 
l’estació. En primer lloc es fa una descripció de l’àmbit comprès en un radi de 2000m al 
voltant de l’estació, després es descriu l’estat de l’estació Hospital General i dels 
terrenys que ocuparia la nova estació, i finalment es descriu l’estat dels punts de 
connexió que permeten creuar l’autopista i les vies de FFCC a l’entorn més proper a 
l’estació. 
 
 
3.1. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT ON ES TROBA L’ESTACIÓ 
 
S’ha dividit l’àmbit afectat en 5 sectors per fer-ne l’anàlisi (veure el plànol 8 de situació 
de les fotografies): 
 

- Sector A: al nord de les vies dels FGC i a l’est de l’autopista A-7.  
 

- Sector B: al sud de les vies dels FGC i a l’est de l’autopista A-7.  
 

- Sector C: al nord-est de les vies dels FGC i a l’oest de l’autopista A-7. 
 

- Sector D: a l’oest de les vies dels FGC i al nord de la línia de RENFE. 
 

- Sector E: al sud de les vies de RENFE i a l’oest de l’autopista A-7 
 
 
Sector A 
 
L’àrea compresa entre les vies de RENFE, l’autopista A-7 i la carretera BP-1503, 
coneguda com Can Fontanals està parcialment urbanitzada. La trama urbana construïda 
es limita a l’avinguda Can Fontantals i la zona adjacent i es troba sense pavimentar. Es 
tracta d’una zona degradada amb usos poc definits. En aquesta zona i tocant a la 
carretera hi ha l’escola IES Leonardo da Vinci i una discoteca. 
 
Al nord de la carretera BP-1503, a la intersecció amb l’avinguda de la Via Augusta 
(continució de l’avinguda Can Fontanals) hi ha el centre comercial Sant Cugat, que 
disposa de sales de cinema, galeries i una gran superfície. Al marge nord de la carretera 
hi ha el polígon industrial Sant Mamet III on hi ha una presència important d’usos 
terciaris. 
 
L’àrea de Can Revella, compresa entre la línia de RENFE, la línia dels FGC i el turó de 
Can Mates és la menys desenvolupada urbanísticament de les que envolten l’estació. Els 
terrenys entre el torrent de la Guinerdera i el carrer Prat de la Riba estan lliures o 
s’utilitzen com camps de conreu. El carrer Prat de la Riba voreja el gran complex 
industrial de l’empresa Boehringer Ingelheim, única instal·lació present al polígon 
industrial Turó de Can Mates. 
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Foto 1: Avinguda Can Fontanals 

 
 

 
Foto 2: Centre comercial Sant Cugat 
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Foto 3: Carretera de Rubí a Sant Cugat (cap a l’est) 

 
 
 

 
Foto 4: Via Augusta des de la carretera de Rubí a Sant Cugat 
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Foto 5: Turó de Can Mates (instal·lacions de Boehringer Ingelheim al centre) 

 
 
 
Sector B 
 
Aquest sector es troba més urbanitzat que l’anterior, i llevat de l’Hospital General de 
Catalunya, està ocupat gairebé exclusivament per vivendes unfamiliars. Els últims 
espais en urbanitzar-se en aquesta zona han estat l’entorn de Can Cabassa, i l’espai 
comprés entre el camí de Sant Cugat al Papiol, el carrer Montblanc i les vies dels FGC. 
 
Els terrenys a l’est de la masia de Can Cabassa, entre l’avinguda de Can Cabassa i el 
carrer Puigmal han estat estan ocupats per cases aïllades amb jardí. Els terrenys entre el 
carrer Josep Trueta, el carrer d’Arnau de Vilanova i l’avinguda de Can Cabassa, que 
s’estan urbanitzant actualment, estaran ocupats per blocs lineals, tot i que de PB+3 pisos 
i amb àmplis espais ajardinats d’ús privat.  
 
En el segon cas els terrenys, que tenen ús residencial dens, seran ocupats per cases en 
filera i cases aparellades, actualment es troben en construcció. 
 
Aquesta zona disposa de tres equipaments ja construits, l’escola Catalunya, l’escola la 
Farga i el Casal Cultural Mira-Sol. 
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Foto 6: Sector de Can Cabassa  

 

 
Foto 7: Sector de Can Cabassa 
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Foto 8: Hospital General de Catalunya (accés nord) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9: Vial perifèric de Mira-sol 
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Sector C 
 
La part més propera a l’estació d’aquest sector pertany al Parc d’Activitats 
Econòmiques de Sant Joan. A la part sud d’aquest polígon encara no s’hi ha instal·lat 
cap empresa però alguns carrers ja han estat construïts.  El Torrent dels Alous travessa 
de nord a sud el polígon. Més enllà del torrent hi ha el barri del 25 de setembre ocupat 
per un conjunt d’edificis residencials amb diversos edificis alts. Al nord de la carretera 
el polígon està més desenvolupat i s’hi ha instal·lat diverses empreses logístiques i un 
centre de Correus. 
 

 
Foto 10: Polígon de Can Sant Joan (Rubí al fons) 

 
 

 
Foto 11: Polígon de Can Sant Joan (mirant al nord) 
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Sector D 
 
Aquest sector, tot i la seva proximitat a l’estació, es troba aïllada per les infraestructures 
que l’envolten.  
 
La part més propera a la futura estació, que limita amb l’autopista, és un espai lliure al 
que al centre té l’estany dels Alous. Es tracta d’un terreny amb un desnivell 
considerable, accentuat per els terraplens de les infraestructures presents, que forma un 
clot, al fons del qual es troba l’estany. Aquesta àrea també és travessada pel torrent dels 
Alous que voreja l’estany per seguir cap al sud on és canalitzat per creuar l’estació de 
RENFE de Rubí. 
 
Al nord d’aquest espai hi ha uns tallers dels FGC. Aquests tallers ocupen una gran 
superfície en forma allargada que s’estén al costat oest de la línia dels FGC fins al carrer 
de l’inventor Edisson. Aquest espai forma una barrera sense cap punt de creuament, si 
bé està previst en el planejament de Rubí que la via interpolar el creui amb un pas 
inferior. 
 
Als terrenys que limiten amb la carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui hi ha el 
polígon industrial Ca n’Alzamora i a l’altre costat de la riera de Rubí es troba el polígon 
industrial Cova Solera. 
 
Entre el polígon industrial Ca n’Alzamora i els tallers dels FGC s’estén l’àrea 
residencial dels Habitatges Sedó. En aquesta zona les tipologies edificatòries 
predominants són blocs de pisos i cases en filera, amb la presència d’algunes cases 
aïllades amb jardí. 
 
 

 
Foto 12: Estany dels Alous 
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Sector E 
 
La part compresa entre la carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui i l’autopista 
està ocupada gairebé exclusivament per cases aïllades amb jardí. A l’oest de la carretera 
es troba el polígon industrial de Can Jardí. El pont per sobre la riera de Rubí de 
l’avinguda de l’Electricitat és l’únic pas per creuar la riera en aquest sector. 
 
A l’extrem nord-oest d’aquest polígon es troba una important estació de transformadors 
de línies elèctriques. 
 
 
 

 
Foto 13: Cruïlla de l’avinguda de l’electricitat amb el passeig de les Torres 
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3.2. L’ESTACIÓ HOSPITAL GENERAL 

 
Aquesta estació és actualment una de les menys utilitzades de línia de Terrassa dels 
FGC i les seves instal·lacions i accessos són molt senzills. Una bona part dels seus 
usuaris estan relacionats amb l’Hospital General de Catalunya.  
 
Es tracta d’una estació una mica excepcional dins de la xarxa dels FGC ja que el seu 
entorn es troba poc urbanitzat, degut en bona part a que no és una estació antiga, es va 
construir per donar servei a l’Hospital General de Catalunya, que es troba en una zona 
limítrofa entre Sant Cugat i Rubí i allunyada de les zones urbanitzades dels dos 
municipis fins fa relativament pocs anys. Darrerament el barri de Mira-Sol de Sant 
Cugat ha anat creixent cap al nord i actualment estan sent urbanitzats els últims terrenys 
al sud de l’Hospital General de Catalunya. 
 
Es tracta d’una estació amb andanes als costats comunicades per un pas inferior per sota 
de les vies. L’edifici principal amb la barrera tarifària es troba al costat sud i és l’accés 
principal a l’estació. Al costat nord hi ha una entrada que porta al pas inferior i que 
permet accedir des de l’àrea de can Fontanals. 
 

 
Foto14: Estació Hospital General 

 
L’aparcament que es troba al costat est de l’hospital, disposa d’una part de les places 
destinades al park & ride, i la resta al personal del propi hospital.  
 
La topografia de l’entorn de l’estació ha estat notablement alterada per la construcció 
d’infrastructures i carrers. Originàriament la via dels ferrocarrils creuava en terraplè el 
Torrent de la Guinardera, agafava la cota del terreny on es troba ara l’estació i 
continuava en desmunt, on era creuada per un pont encara existent, abans d’arribar on 
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ara es troba l’autopista. L’autopista discorre en aquest tram en terraplè i creua per sobre 
les vies del ferrocarril. 
 
Les vies de la línia El Papiol-Mollet de Renfe creuen a través d’un túnel de 370 m 
l’autopista i les vies dels FGC. A la sortida est del túnel, aquestes vies van en desmunt, 
passant per darrera de l’estació dels FGC, i per sota de l’avinguda de Can Fontanals. 
 

 
Foto15: Vies de RENFE darrere l’estació d’FGC 

 
 
El pla general metropolità preveu que el carrer Josep Trueta i l’avinguda de Can 
Fontanals quedin unides amb un pas per sobre les vies dels FGC, encara per construir. 
En aquest punt les vies dels FGC ja comencen a anar en terraplè i l’alçada que s’ha de 
salvar per creuar-les és considerable. Això obliga a que els dos carrers hagin d’anar 
guanyant cota progressivament amb la construcció de terraplens. Al nord de les vies 
l’avinguda de Can Fontanals encara es troba a la cota del terreny natural. Al sud però, la 
construcció de l’Hospital es va aprofitar per construir el carrer Josep Trueta i el carrer 
Agustí Pedro i Pons, donant-los la rasant adequada.  
 
El carrer Josep Trueta comença a guanyar cota a la intersecció amb el carrer de Josep 
Valls des d’on va en terraplè fins arribar a les vies del ferrocarril. El carrer d’Agustí 
Pedro i Pons circumval·la el recinte de l’Hospital General pel costat nord. Per poder 
unir-se amb el carrer de Josep Trueta a l’est de l’Hospital aquest carrer també s’ha 
construït en terraplè. 
 
L’estructura que ha de permetre salvar les vies dels FGC encara no ha estat construïda 
de manera que els dos carrers es troben i tanquen la circumval·lació. Aquestes 
circumstàncies fan que la meitat est del recinte de l’Hospital, incloent l’aparcament, es 
trobin enclotats entre aquests dos carrers, i que l’estació quedi oculta a l’altre costat del 
terraplè. 
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Seguint el peu del terraplè del carrer Josep Trueta hi ha el carrer Puigmal que s’uneix 
amb el primer a la rotonda que hi ha a la intersecció amb el carrer de Josep Valls. Els 
carrers Everest i Vial Perifèric de Mirasol acaben al carrer Puigmal ja que el terraplè del 
carrer Josep Trueta forma una barrera insalvable per vehicles i persones.   
 
Per facilitar l’accés dels vianants a l’estació dels FGC s’han construït un pas per sota el 
carrer d’Agustí Pedro i Pons i un camí que voreja les vies fins arribar al carrer Puigmal. 
El primer comunica l’Hospital General i l’aparcament amb l’estació a través d’unes 
escales i un pas a través del terraplè. Entre les vies del ferrocarril i el terraplè del carrer 
d’Agustí Pedro i Pons s’ha condicionat un camí que arriba fins al carrer Puigmal, i 
permet escurçar considerablement la distància han recórrer alguns usuaris. 
 

 
Foto16: Accés a l’estació des de l’Hospital 

 
 
 
3.3. PUNTS DE PAS PER CREUAR LES INFRAESTRUCTURES PRÒXIMES 
 
A la zona on es trobarà l’estació hi conflueixen tres infraestructures de transport 
importants que formen barreres que divideixen tota aquesta àrea en una sèrie de sectors. 
Existeixen una sèrie d’estructures que permeten comunicar els sectors entre ells (veure 
plànol 4.3). 
 
3.3.1. Passos existents 
 
Pas sota l’autopista de la línia d’FGC 
 
En el pas de la línia dels FGC per sota l’autopista B-30 existeix un vial per al pas de 
vehicles i persones que permet anar als terrenys del polígon de Can Sant Joan que 
queden entre les vies i la carretera de Rubí a Sant Cugat. El vial es troba al costat dret de 
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les vies seguint el sentit Barcelona-Terrassa. Aquest vial no disposa d’espai reservat per 
als vianants i no és prou ample per permetre el pas de dos vehicles simultàniament. 
 
Al costat esquerre de les vies no hi ha cap pas, el mur que protegeix les vies del 
ferrocarril arriba fins l’estrep del pont de l’autopista i no permet ni el pas de vianants. 
La manca d’un pas en aquest costat de les vies no es veu compensada pel pas de l’altre 
costat ja que un cop creuada l’autopista no existeix cap pas a prop per creuar d’un costat 
a l’altre de les vies. El primer pas és exclusivament per persones i no està ben 
condicionat. El carrer més pròxim que creua les vies és el carrer Edison, a més d’un 
quilòmetre de l’autopista.  
 

 
Foto 17: Pas sota l’autopista de la línia d’FGC des del costat Sant Cugat 

 
Per aquest motiu la zona dels Habitatges Sedó de Rubí, la zona urbanitzada al nord de 
l’autopista més propera a l’estació, queda molt mal comunicada amb aquesta pels 
vianants que troben un accés més senzill a l’estació de Rubí d’FGC. Per accedir a 
l’estació d’Hospital General cal donar una gran volta,. S’ha d’arribar pel passeig de les 
Torres fins a l’avinguda de l’Electricitat i agafant el carrer Josep Trueta passar per sota 
l’autopista.  
 
Com que actualment els terrenys de la part sud del polígon de Sant Cugat es troben per 
urbanitzar i els seus carrers no tenen continuïtat fins a Rubí el trànsit és molt reduït  i 
encara són menys els vianants que l’utilitzen. 
 
Pas sobre les vies d’FGC del camí de Ca n’Ametller 
 
Al nord de l’Hospital General hi ha un pont de pedra construït quan es va fer el ramal 
entre Sant Cugat i Terrassa. El pont d’uns 3 metres d’ample es troba en mal estat i ha 
hagut de ser tancat al trànsit de vehicles. 
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Aquest pont és l’únic punt pel que es poden creuar les vies d’FGC entre l’autopista i el 
camí de Can Revella, a gairebé 1km de distància, on hi ha un altre pont d’aquestes 
característiques 
 

 
Foto 18: Pas sobre les vies d’FGC del camí de Ca n’Ametller 

 
Pas sobre les vies de RENFE de l’Avinguda de Can Fontanals 
 
En el punt de creuament de l’avinguda Can Fontanals amb les vies de RENFE hi ha 
aquest pont d’uns 12 m d’amplada. Es troba sense pavimentar com la resta de 
l’avinguda i permet accedir a l’estació d’Hospital General des de la zona de Can 
Fontanals. Aquesta estructura s’haurà de substituir amb la construcció de la línia d’alta 
Velocitat ja que no té prou llum per permetre el pas de quatre vies. 
 

 
Foto 19: Pas sobre les vies de RENFE de l’Avinguda de Can Fontanals 
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Pas sota l’autopista del carrer Josep Trueta 
 
Aquest pas inferior ha estat reformat recentment amb les obres de prolongació de les 
calçades laterals de l’autopista A-7. En aquestes obres també s’han refet els trams de 
carrer a cada costat del pas inferior, s’han construït unes noves incorporacions i 
desincorporacions de l’autopista, i una nova rotonda al costat Sant Cugat.  
 
El pas inferior disposa d’un carril de circulació per sentit i de voreres amples als dos 
costats. Aquestes voreres però, no es poden aprofitar pels vianants perquè el tram de 
carrer fins la rotonda de l’avinguda de l’Electricitat i el tram fins la nova rotonda s’han 
dissenyat com una carretera interurbana i no hi ha punts on els vianants puguin creuar 
els carrils d’incorporació i desincorporació a l’autopista. 
 

 
Foto 20: Pas sota l’autopista del carrer Josep Trueta 

 
Pas sota les vies de RENFE del passeig de les Torres 
 
En el punt de creuament del passeig de les Torres amb les vies de RENFE hi ha aquest 
pas inferior. Té una amplada d’uns 16m i Disposa d’un carril de circulació en cada 
sentit i de voreres als dos costats. 
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Foto21: Pas sota les vies de RENFE del passeig de les Torres 

 
 
Pas peatonal sota les vies d’FGC al torrent dels Alous 
 
Al sud del dels tallers d’FGC hi ha un pas peatonal sota la lína d’FGC que uneix 
l’entorn de l’estany dels Alous amb la part sud del polígon de Can Sant Joan. 
l’estructura té una amplada reduïda i no permet el pas de vehicles.  
 
 

 
Foto22: Pas peatonal sota les vies d’FGC al torrent dels Alous 
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Pas sota l’autopista de la carretera de Rubí a Sant Cugat 
 
Aquest pas disposa d’una amplada considerable. La carretera, d’un carril de circulació 
en cada sentit, en aquest punt disposa d’una illa central on hi ha els pilars de l’estructura 
i d’uns carrils d’espera centrals a cada costat per efectuar els girs a esquerres que 
permeten accedir a les incorporacions i desincorporacions de l’autopista. 
 
El pas no disposa de voreres per als vianants, al igual que tot el tram de carretera 
comprés entre la rotonda del centre comercial Sant Cugat i l’entrada de Rubí. 
 
 

 
Foto23: Pas sota l’autopista de la carretera de Rubí a Sant Cugat 

 
 
 
3.3.2. Conclusions 
 
Com es pot observar la major part dels punts d’encreuament d’infraestructures existents 
no estan adaptats per el pas de vianants, tan sols el de l’avinguda de les Torres a Rubí 
està preparat per el pas de vehicles i vianants. La resta de passos pròxims a l’estació no 
disposen d’un espai per als vianants separat dels vehicles.  
 
Si es compara el plànol 4.4, que indica els temps de desplaçament caminant des de 
l’estació, amb el plànol dels punts d’encreuament d’infraestructures (4.3) es pot 
observar que el pas sota l’autopista de la línia d’FGC, el pas del camí de Ca n’Ametller 
i el pas de l’avinguda de Can Fontanals es troben a menys de 5 minuts de l’estació. Els 
dos últims s’hauran de demolir i tornar a construir pel seu mal estat o perquè no són 
compatibles amb el pas de l’AVE. El pas sota l’autopista en canvi no està previst que es 
modifiqui però és molt inadequat per la seva condició d’accés més directe a l’estació 
des de Rubí o des del polígon de Can Sant Joan, i per tant caldria fer-hi millores 
profundes. Aquestes millores serien costoses donat que l’amplada actual de l’estructura 
és molt reduïda i caldria reconstruir-la. 
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Els passos sota l’autopista del carrer Josep Trueta i de la carretera de Rubí a Sant Cugat 
ja es troben al límit de la zona que es troba a 15 minuts de l’estació, fet que dóna encara 
més rellevància al pas contigu a la línia d’FGC. Aquests altres dos passos tampoc estan 
adaptats i tot i estar més allunyats de l’estació uneixen entre elles zones urbanes o en un 
futur urbanitzades. Les zones que es troben més enllà d’aquests dos passos queden lluny 
de l’estació pels vianants però en canvi poden ser utilitzats per usuaris que hi accedeixin 
amb bicicleta. Per tot això també caldria que es modifiquessin. En aquest cas les 
millores no suposarien un cost gaire elevat donada l’amplada considerable d’aquestes 
estructures. 
 
Actualment només existeix un pas per unir els sectors A i B, separats per la via d’FGC, 
a una distància raonable de l’estació. Aquesta situació però, està resolta al planejament 
urbanístic de Sant Cugat que preveu la construcció de dos punts de pas molt pròxims a 
l’estació, el que unirà el carrer Josep Trueta amb l’avinguda Can Fontanls i el que es 
trobarà l’extrem nord de l’avinguda de Can Cabassa. 
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4. ANÀLISI DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

4.1. SANT CUGAT DEL VALLÉS 
 
Sant Cugat del Vallés forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per tant el seu 
planejament urbanístic es basa en el PGM de l’any 1976 [6]. Tot i així l’ajuntament de 
Sant Cugat ha anat redactant modificacions del pla general a mida que ha anat 
urbanitzant els diferents sectors del municipi, de tal manera que ha variat la traça i la 
secció de molts carrers i l’ús previst per moltes zones, respecte del PGM inicial (veure 
plànols 4.1 i 4.2). 
 
En general al PGM l’ús residencial era el predominant a tot el municipi, i les 
successives modificacions del pla general (MPGM) desenvolupades han modificat en 
part aquesta situació, afavorint la implantació de centres terciaris i industrials.  
 
Als sectors pròxims a l’estació el planejament vigent ha quedat definit per diferents 
MPGM. A continuació es descriuen breument les últimes MPGM, que són les vigents. 
 
 
MPGM i MPG de Rubí al Sector Can Sant Joan 
 
Aquesta modificació del pla general [7], aprovada el febrer de 1991, afecta l’àrea 
situada entre Rubí i Sant Cugat delimitada per l’autopista A-7 a l’est, la línia de RENFE 
al sud, el torrent dels Alous i el passeig de Ca n’Oriol de Rubí a l’oest, i l’autopista E-9 
al nord.  
 
El Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, destinat a l’assentament de grans 
centres industrials i de serveis, que es situa al llarg del marge nord de l’autopista A-7 
s‘ha desenvolupat en dues parts. La part est que es troba íntegrament en el municipi de 
Sant Cugat ja es trobava desenvolupada en el moment de redactar aquesta MPGM i 
MPG de Rubí. L’Institut Català del Sòl ha promogut el desenvolupament d’aquest 
polígon. En el polígon, una part important del sòl privat és terciari i es concentra 
sobretot a la part est. A la part que limita amb Rubí hi predomina el sòl d’ús industrial. 
 
L’ordenació de l’edificació prevista és en edificació aïllada i es disposen àmplies zones 
verdes privades i públiques entre les parcel·les. Així s’intenta mantenir l’aspecte natural 
de la zona conservant-ne els boscos i l’entorn de les rieres. La vialitat prevista per 
l’accés rodat a les parcel·les estarà complementada per una xarxa de camins per unir les 
diferents zones d’ús públic. Travessant el sector de nord a sud hi haurà la continuació de 
la Ronda Interpolar que ha de connectar Barberà amb Rubí. 
 
La part sud d’aquest sector es troba a molt poca distància de l’estació Hospital General, 
a la que queda connectat pel pas inferior sota l’autopista que hi ha al seu extrem sud. 
Tot i així el planejament no fa cap menció de l’estació dels FGC i no dóna un 
tractament especial a la part del sector més propera a l’estació, el planejament de tot el 
sector és el propi d’un polígon industrial/terciari amb baixa densitat edificatòria. A més 
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dóna al pas inferior sota l’autopista i al carrer que hi accedeix una amplada molt 
reduïda, inferior a la de la resta de carrers proposats, com si tingués una importància 
menor. 
 
 
MPGM Sector Turó de Can Mates-Can Revella 
 
Aquesta modificació del pla general [8], aprovada el desembre de 1991, afecta l’àrea 
delimitada per l’autopista A-7 a l’oest, la carretera de Rubí a Sant Cugat al nord, 
l’autopista E-9 a l’est i la línia de FGC al sud.  
 
El PGM donava a aquesta zona un ús bàsicament residencial amb predomini del 
desenvolupament urbà intensiu (qualificació 19). D’acord amb aquesta MPGM el sector 
Turó de Can Mates-Can Revella haurà de combinar a la part nord instal·lacions 
productives d’alt nivell tecnològic, oficines de diverses configuracions, edificis 
comercials i seus corporatives d’empreses grans i mitjanes, i en la vessant sud espais 
destinats a habitatges. A més disposarà d’una quantitat adient d’equipaments, per cobrir 
les necessitats tant de les empreses instal·lades com dels habitatge, i d’un gran parc urbà 
a la part oest del sector. 
 
La part terciària i tecnològica d’aquest sector es desenvoluparà en grans parcel·les amb 
baixa ocupació i edificabilitat. Donada la baixa densitat i ocupació en planta previstes es 
pretén que hi hagi una continuitat visual entre el parc urbà públic i el parc desenvolupat 
en zones d’ús privat. 
 
En les zones residencials amb aprofitament intensiu (qualificació 19) segons el PGM, es 
passa a aprofitament semi-intensiu amb paquets edificables de menor densitat (20b). En 
les zones d’edificació unifamiliar aquesta qualificació es manté. 
 
En la memòria d’aquesta MPGM es destaca com a factor positiu d’aquest sector la seva 
bona accessibilitat amb les autopistes A-7 i E-9, que ha afavorit l’emplaçament de seus 
empresarials i equipaments d’àmbit territorial als sectors veïns, però no es destaca la 
seva connexió amb la xarxa ferroviària.   
 
Aquest sector conté l’estació Hospital General dels FGC i contindrà la futura estació 
intermodal però el planejament proposat no ho reflecteix i a més planteja unes 
modificacions en el PGM que fan que l’ocupació d’aquesta àrea sigui més dispersa. 
 
 
MPGM en l’àmbit del Passeig del Roser, carrer Serra del Cadí i avinguda de Can 
Cabassa 
 
Aquesta modificació del pla general [9], aprovada el setembre de 1998, afecta l’entorn 
de la masia de Can Cabassa, que es troba just al sud de l’Hospital General de Catalunya, 
des de les vies dels FGC al carrer Serra del Cadí i des del carrer Puigmal fins la riera de 
la Guinardera. Afecta a una àrea reduïda però es troba molt pròxima a l’estació Hospital 
General. 
 
Aquest àmbit ja havia esta inclós en la MPGM dels sector Turó de Can Mates-Can 
Revella de 1991. En aquesta MPGM es complementen les determinacions establertes el 



                                                                                                     Anàlisi de l’àmbit d’influència de l’estació 

57 

1991 que eren de caràcter molt general per aquesta zona. Aquestes determinacions 
suposen un increment notable de zones verdes i una disminució del nombre d’habitatges 
possibles del 20% respecte el MPGM del 1991.   
 
L’àmbit és atravessat per la Riera de la Guinardera que actua com a eix d’un parc urbà. 
Aquesta actuació s’inscriu dins el model de parcs urbans al llarg de rieres que està 
impulsant l’ajuntament de Sant Cugat aprofitant les nombroses rieres presents al 
municipi. A l’oest de l’àmbit es troba la masia de Can Cabassa que es conserva i es 
qualifica el seu entorn com a verd privat. Els terrenys al nord de l’avinguda de Can 
Cabassa es destinen a vinedes unifamiliars aïllades, mentre que al sud, es destina a parc 
urbà l’entorn de la riera de la Guinardera. 
 
Aquest sector es troba immediatament al sud de l’estació i en canvi el planejament 
proposa un ús residencial dispers i un increment de les zones verdes.  
 
 
MPGM Sector Turó de Can Mates-Carretera de Vallvidrera 
 
Aquesta modificació del pla general [10] és la més recient de les que es troben 
aprovades actualment i és la única en la que es menciona la possible estació d’alta 
velocitat. Va ser aprovada el juliol de 2001 i afecta al sector delimitat per la via dels 
FGC al sud, la carretera de Vallvidrera a l’est, la carretera de Rubí a Sant Cugat al nord, 
i els terrenys de Nissan Motor Ibérica i Boehringer-Ingelheim a l’oest.  
 
Aquest sector ja havia estat objecte d’una MPGM, la del desembre de 1991 que afectava 
a l’àmbit Turó de Can Mates-Can Revella, al que pertany aquest sector. La urbanització 
d’aquest sector encara no ha començat i actualment tan sols hi ha edificacions existents 
amb anterioritat que formen els conjunts de Bell Indret i la Colònia Oller, formats 
bàsicament per edificacions unifamiliars aïllades, i la masia de Can Revella. 
 
D’acord amb la memòria d’aquesta MPGM l’objectiu principal que es persegueix és el 
d’adaptar les previsions de la MPGM del 1991 a la realitat actual de la ciutat, 
consolidant el model de ciutat desenvolupat a Sant Cugat del Vallés en els últims anys, 
que pretén evitar la formació de nuclis suburbials aïllats i aconseguir una correcta 
relació entre la ciutat en la seva totalitat i les diferents actuacions parcials.  
 
Aquesta MPGM proposa que el sector sigui predominantment residencial, amb la 
previsió d’àrees de terciari que es situarien a l’entorn de la carretera de Rubí, l’estació 
de Mirasol, i els terrenys més pròxims a la futura estació del T.A.V. (d’acord amb la 
situació que l’ajuntament preveu per l’estació), tot i que només es concreta la situació 
d’una àrea terciària als terrenys de l’extrem nord-est del sector. 
 
Pel que fa a espais verds, es consolida la idea d’un gran Parc Central que enllaçaria 
l’existent a la zona de la colònia Oller amb el turó de Can Mates. En conjunt aquesta 
MPGM comporta un augment de la superfície de zones verdes i sistemes d’espais lliures 
canviant-ne la zonificació i posició en el territori. 
 
Les zones residencials es qualifiquen majoritariament com a 20b respectant com a zones 
de vivenda unifamiliar aïllada (20a/10) aquelles que ja estan edificades actualment. Les 
zones 20b estaran formades per edificis aïllats formant conjunts oberts amb espais verds 
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privats i ajardinats. Aquests edificis suposaran una ocupació del 50% de la parcel·la i 
tindran PB+4 plantes com a màxim. Les zones terciaries estaran ocupades per 
edificacions aïllades, també amb una ocupació del 50% de la parcel·la i de PB+4 
plantes. 
 
En aquest sector predomina l’ús residencial amb una densitat edificatòria superior a la 
dels sectors veïns, tot i que no arriba a ser gaire elevada, i s’hi introdueixen dos espais 
d’ús terciari. Aquestes actuacions no són suficients per arribar a formar un barri 
compacte i diversificat però suposen una millora apreciable. Malgrat tot, aquest sector 
està allunyat de l’estació, a més de 20 minuts caminant, i ja es troba dins l’àrea 
d’influència de l’estació de Mira-Sol. 
 
 
MPGM Sector La Guinardera i Can Canyameres 
 
Aquesta modificació del pla general [11], aprovada el febrer de 1990, afecta al sector 
delimitat al nord i l’oest per l’autopista A-7, al sud per la carretera de Rubí a Sant Cugat 
i a l’est pel camí de Can Graells.  
 
En aquesta MPGM es proposa la construcció d’un parc de negocis en els terrenys 
d’aquest sector. Aquest parc estaria situat a la part del sector que es troba a l’oest de 
l’autopista E-9, que es coneix com la Guinardera. Amb la reducció del nombre 
d’habitatges previstos al PGM que assignava un ús predominantment residencial a 
aquest sector, s’obté el sòl destinat a la implantació d’activitats econòmiques, que ha de 
contribuir a arribar a un equilibri entre residència i activitat productiva al municipi.  
 
Es pretén que les activitats que s’hi instal·lin siguin aquelles que permetin un major 
respecte al paisatge i l’entorn, que garanteixin un índex elevat d’ocupació qualificada i 
que justifiquin l’ocupació d’uns terrenys amb un nivell elevat d’accessibilitat rodada. El 
parc estarà ocupat per edificis comercials i de serveis, oficines de diverses 
configuracions i seus corporatives. La part del sector que es troba a l’est de l’autopista 
E-9, coneguda com Can Canyameres, es destina a ús residencial. 
 
El planejament d’aquest sector no és l’adient, donada la seva proximitat a l’estació, ja 
que té les característiques d’un polígon monofuncional amb una baixa densitat 
edificatòria. 
 
 

4.2. RUBÍ 
 
Rubí no forma part de l’ l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per tant el seu planejament 
urbanístic no es basa en el PGM de l’any 1976 [12]. Enlloc d’això disposa d’un pla 
general d’ordenació urbana de l’any 1987. La forma definitiva de la trama urbana s’ha 
anat decidint en les modificacions del pla general i els plans parcials i plans especials 
que s’han anat redactant (veure plànols 4.1 i 4.2). Actualment està en procés de redacció 
un nou PGO. 
 
El sòl urbanitzable del municipi de Rubí a l’entorn de l’estació és força inferior al que té 
Sant Cugat. La major part d’aquest sòl pertany al sector de Ca n’Alzamora, delimitat per 
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la riera de Rubí, l’avinguda de l’electricitat, la via d’FGC i el carrer de l’inventor 
Edison. Aquest sector ha estat objecte d’una modificació del PG [13] aprovada el 
setembre de 1989.   
 
En aquesta MPG s’inclou la definició del tram de la via interpolar que travessa el sector 
i la definició d’un pas sota la línia de RENFE (actualment construït) que millora la 
connexió amb l’autopista i amb Sant Cugat. Donada la bona accessibilitat del sector es 
proposa reforçar el seu caràcter urbà amb la implantació de tipologies edificatòries de 
major intensitat de la prevista al PG. També es proposa que al sud del sector, a uns 
terrenys que limiten al nord amb l’avinguda de l’Electricitat i a l’est amb l’autopista A-
7,  es desenvolupin activitats més adequades a la seva accessibilitat metropolitana com 
ara usos terciaris, comerços i oficines. Actualment aquest espai encara es troba 
desocupat. 
 
També al sud del municipi però al costat est de les vies dels FGC hi ha el Parc 
d’Activitats Econòmiques de Sant Joan, promogut per l’Institut Català del Sòl i que s’ha 
desenvolupat a partir d’una modificació conjunta dels planejaments de Rubí i de Sant 
Cugat per donar més coherència al sector. El planejament corresponent a aquest sector 
queda explicat a l’apartat dedicat al planejament de Sant Cugat. 
 
Actualment l’ajuntament de Rubí disposa d’un Pla Estratègic anomenat “Projecte Ciutat 
de Rubí” [14] elaborat amb l’assessorament tècnic de Taller de Ideas. És interessant 
analitzar-lo perquè s’hi poden veure més clarament que al PGO les futures actuacions 
urbanístiques del municipi. Aquest pla proposa una sèrie de línies d’actuació ordenades 
segons la prioritat que es dóna a cadascuna. Les 6 que afecten d’alguna manera l’entorn 
de la futura estació són: 
 

- Actuació 4: Passeig de l’estació 
- Actuació 5: Renovació d’àrees industrials 
- Actuació 9: Opcions de viari i projecte de ciutat 
- Actuació 11: Sistema de parcs i malla tova del territori 

 
Actuació 4: Passeig de l’estació 
 
Aquesta és l’única actuació en la que directament es fa referència a la futura estació 
intermodal del Vallés. Es proposa aprofitar la possibilitat de que en el futur es 
construeixi l’estació d’alta velocitat del Vallés per consolidar la centralitat de Rubí a 
l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
 
L’eix de l’actuació consisteix en la creació d’un espai verd en forma de passeig 
construït sobre el traçat viari del metro del Vallés, que vagi des de l’estació dels FGC de 
Rubí fins al límit del municipi, amb la idea de que aquest continuï dins del terme de 
Sant Cugat fins a la futura estació del Vallés. Paral·lelament planteja la construcció 
d’edificis de vivendes i d’altres usos als costats d’aquest nou eix, especialment a la zona 
25 de setembre, i augmentar la connectivitat de la trama urbana. Contempla la 
possibilitat de que aquesta actuació inclogui el cobriment de la línia dels FGC en aquest 
tram. 
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Actuació 5: Renovació d’àrees industrials 
 
Aquesta actuació afecta una zona industrial propera a l’estació del Vallés, a l’espai 
limitat al nord per la línia de rodalies i al est i al sud per la riera de Rubí. Es tracta d’una 
zona ocupada exclusivament per indústries, amb un teixit poc connectat amb la resta de 
la trama urbana i amb àrees força degradades com l’entorn de la Riera de Rubí.  
 
Es proposa, dins un programa de renovació d’àrees industrials, oferir mecanismes per 
transformar la zona en un espai per noves activitats econòmiques on convisquin els usos 
industrial, tallers, oficines, serveis, equipaments, formació, comercial i fins i tot 
residencial amb tipologies edificatòries que siguin compatibles amb els altres usos. El 
pla proposa que el municipi autoritzi una major edificabilitat per incentivar als inversors 
a ocupar els terrenys amb els usos i la morfologia definits prèviament. 
 
Actuació 9: Opcions de viari i projecte ciutat 
 
Es proposa separar el tràfic de pas del tràfic intern i augmentar la connectivitat entre els 
dos marges de la riera. Per altra banda es proposa donar més protagonisme al transport 
col·lectiu i augmentar les zones peatonals al centre de la ciutat. 
 
Actuació 11: Sistema de parcs i malla tova del territori 
 
Aquesta proposta pretén crear una malla continua de recorreguts tous per a vianants i 
bicicletes que connecti els diferents parcs urbans, la riera de Rubí i els espais verds i 
zones forestals del municipi. 
 
 
El planejament urbanístic als terrenys més pròxims a l’estació no és el més indicat però 
el pla estratègic inclou una sèrie de mesures positives de cara a formar un àrea compacta 
i diversificada, que es trobi vinculada a l’estació. 
 
 
 
4.3. CONCLUSIONS 
 
A Sant Cugat el planejament desenvolupat a les darreres modificacions del Pla General 
Metropolità està orientat a aconseguir que el municipi deixi de tenir un caràcter tan 
marcadament residencial. Per aquest motiu redueix les zones residencials previstes al 
PGM per poder destinar més sòl a usos terciaris i industrials. Els usos no residencials 
els agrupa formant polígons a zones ben comunicades per la xarxa viària.  
 
Pel que fa a l’ús residencial hi ha una tendència a que les noves àrees urbanitzades 
siguin de blocs de vivendes aïllats i amb jardí i de cases unifamiliars en filera. En 
algunes àrees, com Mira-Sol on predomina la vivenda unifamiliar aïllada, això suposa 
un aument de la densitat edificatòria. En canvi als sectors de Turó de Can Mates, Can 
Revella o la Guinardera, on el planejament anterior preveia intensificació urbana 
(qualificació 19), el nou planejament suposa una reducció de la densitat. 
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Amb aquestes mesures s’aconsegueix equilibrar en part la relació entre residència i 
activitats econòmiques de Sant Cugat, i això permet augmentar el nombre de llocs de 
treball del municipi. Però no redueix la dispersió i l’ocupació difusa del territori i 
concentra les activitats en polígons i per tant potencia indirectament l’ús del vehicle 
privat i dificulta donar un bon servei de transport públic. 
 
El planejament vigent a Rubí tampoc permet aprofitar adequadament la presència de 
l’estació. A la part situada més al sud del municipi hi predomina l’ús industrial i el 
residencial dispers. En canvi, el pla estratègic inclou algunes actuacions positives en 
aquest sentit. En aquest pla es plantegen propostes de renovació de les àrees industrials 
del sud de Rubí, les més properes a l’estació, per crear un nou pol d’activitats 
econòmiques i planteja la possibilitat d’ubicar-hi vivendes propiciant la mixticitat 
d’usos.  
 
L’àrea de l’estació es troba entre dos municipis que han anat creixent de forma que 
l’espai lliure entre ells s’ha anat reduint. Com que aquesta àrea pertany a la perifèria 
dels 2 municipis té una ocupació dispersa. Amb la construcció de la nova estació 
aquesta espai es tornarà una àrea de centralitat i hauria de comptar amb un entorn 
urbanístic compacte. Per la proximitat dels nuclis de Rubí i Sant Cugat, aquests podrien 
formar un continu urbà compacte amb l’àrea de l’estació. 
 
Les propostes de planejament dels dos municipis estan desvinculades, tan sols en el cas 
del polígon de Can Sant Joan hi ha un planejament conjunt pels dos municipis. En 
aspectes com l’accés a l’estació els dos municipis tenen visions diferents, així la 
proposta de passeig de l’estació de Rubí no té continuïtat a Sant Cugat. 
 
En general el planejament vigent dels dos municipis s’allunya del model de ciutat 
compacte i amb diversitat d’usos. Tot i que queden alguns espais per urbanitzar no hi 
ha, en les darreres propostes de planejament, mesures que permetin corregir aquesta 
tendència. 
 
Si s’observa el plànol 5.2, de planejament urbanístic actual, es pot veure com dins d’un 
radi de 1000 metres al voltant de l’estació hi predomina l’ús residencial dispers i els 
polígons industrials o terciaris, alguns encara per desenvolupar. En un radi de 1500 
metres apareix més sòl residencial dens ja que agafa la part sud del nucli més consolidat 
de Rubí. La taula següent recull les superfícies i el percentatge de sòl dedicats a cada ús:  
 

radi 1000m radi 1500 m Usos del sòl 
superfície (m2) % superfície (m2) % 

Terciari 250767 8,0 742638 10,5
Equipament 369173 11,8 587208 8,3 
Residencial dens 223833 7,1 597336 8,5 
Residencial dispers 310406 9,9 1188342 16,8
Sistema ferroviari 181874 5,8 250982 3,6 
Industrial 258010 8,2 258010 3,7 
Residencial urbanitzable programat 193466 6,2 193466 2,7 
Agrícola 53347 1,7 53347 0,8 
Urbanitzable no programat 129181 4,1 129181 1,8 
Parc 688385 21,9 2128425 30,1
Viari i resta 483157 15,4 939666 13,3

Taula 7: Superfícies dedicades a cada ús segons el planejament actual. 
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El plànol 4.4 mostra el temps de desplaçament caminant des de l’estació fins a 
desplaçaments d’un quart d’hora. Si es compara aquest plànol amb el plànol d’usos del 
sòl es pot observar que hi ha molt poc sòl ocupat per ús residencial dens que es trobi a 
menys d’un quart d’hora de l’estació, i a menys de 10 minuts gairebé no n’hi ha. Cal 
tenir en compte que tot i que aquest sòl residencial dens no és dens com el d’un nucli 
urbà sinó que està ocupat per blocs aïllats amb jardí o cases en filera.  
 
En aquesta àrea més immediata hi predomina l’ús residencial dispers. D’ús terciari a 
menys d’un quart d’hora de l’estació només n’hi ha unes parcel·les al sud del polígon de 
Can Sant Joan. D’aquest plànol també es pot extreure que és molt petita la superfície 
pertanyent a Rubí que es troba a menys d’un quart d’hora de l’estació i una bona part 
d’aquesta està ocupada per espai verd, al voltant del torrent i l’estany dels Alous. En 
resum amb aquest planejament els veïns i usuaris que es podran beneficiar més de la 
presència de l’estació, aquells que hi puguin accedir a peu, no seran molt nombrosos 
donada la baixa ocupació del sòl a l’entorn de l’estació. 
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5. PROPOSTES DE FUTUR 

 
Existeixen diverses propostes relacionades amb infraestructures de transport que afecten 
l’àrea de l’estació. En aquest apartat es recullen les següents propostes: la construcció 
de l’estació d’alta velocitat, l’obertura de l’estació de Rubí de la línia Papiol Mollet de 
RENFE, el projecte de millora de la xarxa d’autobusos interurbans al Vallés Occidental 
i la proposta d’una línia de tramvia entre Rubí i Sant Cugat (veure plànol 2.2).   
 
 
5.1. FUTURA ESTACIÓ D’ALTA VELOCITAT DEL VALLÉS 
 
A l‘estudi informatiu de la línia d’alta velocitat es planteja la construcció d’aquesta 
estació. A més d’aquest document existeixen dos estudis d’interès relacionats amb 
l’estació: “Proposta d’enllaç del Metro del Vallés amb la xarxa d’alta velocitat” i 
”Estudi de la capacitat d’atracció de viatgers de l’estació de la xarxa ferroviària d’alta 
velocitat al Vallés Occidental”. 
 
 
5.1.1. Estudi informatiu de la línia d’alta velocitat 
 
En l’estudi informatiu del “Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera francesa. Tramo: Lleida-Barcelona. Subtramo: Martorell-Barcelona” [15], 
realitzat el maig de 1998, es defineix el traçat de la línia d’alta velocitat al seu pas pel 
Vallés. 
 
En aquest estudi es planteja la construcció d’una estació a l’àrea del Vallés. Es proposen 
dues possibles ubicacions:  

- Estació A: pròxima a l’estació Hospital General 
- Estació B: contigua a l’estació de Cerdanyola-Universitat de RENFE. 

 
En el cas de l’estació A l’estudi planteja unes consideracions tècniques. En aquest tram 
la línia Papiol-Mollet discorre paral·lela a la futura línia d’alta velocitat però la línia 
existent no disposa d’estació en aquest punt i les vies actuals no compleixen les 
condicions de traçat per poder situar-ne una. La rasant actual de la línia té un pendent 
del 12,5 o/oo i caldria que tingués un pendent no superior al 2,5 o/oo.  
 
Per aquest motiu a l’estudi informatiu es contempla la modificació de la rasant de la 
línia Papiol-Mollet per poder ubicar l’estació. Amb aquesta modificació s’aconsegueix 
adaptar la rasant de la línia de RENFE a la de la línia d’alta velocitat. El canvi en la 
rasant fa que disminueixi la cota de les vies i que el túnel existent entre la carretera de 
Sant Cugat a Rubí i la línia de Sabadell dels FGC ja no serveixi i se n’hagi de construir 
un de nou.  
 
La proposta d’estació és molt esquemàtica. Aquesta es troba entre l’avinguda Can 
Fontanals i el carrer d’accés al Turó de Can Mates des de la carretera de Rubí a Sant 
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Cugat. L’edifici de l’estació es troba al sud de les vies i disposa d’un aparcament d’unes 
220 places. No es planteja cap connexió amb l’estació d’FGC d’Hospital General que es 
troba a uns 450 metres de la nova estació.  
 
Es planteja que els accessos principals siguin un nou pas sota la via d’FGC al costat del 
tanatori i l’accés actual al Turó de Can Mates des de la carretera BP-1503. Pel que fa 
l’entorn de l’estació, als plànols apareix en l’estat en que es trobava l’any 1998, com si 
no s’hagués d’urbanitzar. 
 

 
Fig. 4: Proposta per l’estació de l’estudi informatiu de la línia d’alta velocitat. Font: Ministeri de Foment 

 
 
 
5.1.2. Proposta d’enllaç del Metro del Vallés amb la xarxa d’alta velocitat 
 
Aquest document [16] va ser redactat l’agost de 1998 per Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb la col·laboració de GPO ingeniería, SA. En una primera part es fa una 
justificació de la conveniència de situar una estació d’alta velocitat al Vallés i de que a 
més es trobi al costat de l’estació Hospital General del ramal de Terrassa d’FGC. En una 
altra fa una previsió del servei de trens d’alta velocitat que haurien de servir l’estació. 
Finalment fa dues propostes d’estació intermodal a Hospital General, una de mínims 
(proposta bàsica) i una completa (proposta de desenvolupament).  
 
En les dues propostes d’estació les vies d’alta velocitat es troben al mateix nivell que la 
línia actual de RENFE. En un nivell superior hi ha les vies d’FGC que mantenen el seu 
traçat actual. Al nivell inferior hi ha 6 vies, les dues de la línia existent de RENFE i 4 
d’ample internacional, les dues centrals són per trens passants i les laterals són pels que 
s’aturen a l’estació. 
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En la proposta bàsica l’edifici de l’estació d’alta velocitat/rodalies es troba al marge 
nord de les vies de RENFE, a nivell de superfície i al davant té una zona d’aparcament i 
de park&ride. Per comunicar les andanes de les diverses línies hi ha unes pasarel·les 
sobre les vies de RENFE que uneixen el vestíbul soterrani del nou edifici amb el pas per 
sota les vies de l’estació Hospital General.  
 
La proposta de desenvolupament disposa d’un edifici-vestíbul sobre les vies de RENFE 
que acolliria espais comercials i per serveis de l’estació. Disposa d’un nivell inferior, ja 
dintre de l’espai tarifari que permet passar d’una andana a l’altra i que es prolonga fins 
el pas sota les vies de l’estació Hospital General. 
 
A l’espai que queda al costat nord de les vies hi ha l’aparcament i la zona de park&ride, 
que en aquest cas és major que en la proposta bàsica, que disposa d’unes 400 places 
d’aparcament. Al nivell de superfície es forma una plaça pública que passa per sobre de 
les vies unint els dos edificis de l’estació. 
 
 

 
Fig. 5: Proposta de desenvolupament de l’estació d’alta velocitat. Font: FGC. 

 
Les dues propostes inclouen una reordenació dels accessos viaris i l’urbanització de 
l’entorn més immediat de l’estació. Es proposa una nova rotonda al nord de l’entrada 
principal de l’Hospital General que ordena l’accés a l’estació, a l’hospital i a l’anell que 
l’envolta. L’accés a l’hospital des de la calçada lateral de l’autopista A-7 es modifica 
perquè vagi a parar a aquesta rotonda. Des d’aquesta rotonda s’accedeix a l’aparcament 
de l’estació per un nou vial que segueix el traçat del camí de Ca n’Ametller. Aquest 
carrer passa a ser un passeig arbrat que separa la zona urbanitzada d’un ampli espai verd 
que es deixa entra el carrer i l’autopista. Aquest passeig queda unit a l’avinguda Can 
Fontanals a través d’un altre carrer i es tanca així un anell al voltant de l’estació. 
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L’altre accés des de l’autopista es faria a través de la sortida que dóna a la carretera BP-
1503 de Sant Cugat a Rubí i seguint per l’avinguda Can Fontanals. Aquesta avinguda es 
prolongaria per sobre de les vies d’FGC amb un nou pas superior i arribaria fins el 
carrer Josep Trueta. 
 
 
 
 

 
Fig. 6: Planta de l’estació. Font: FGC. 

 
 
 
 

 
Fig. 7: Secció transversal de l’estació. Font: FGC. 
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5.1.3. Estudi de la capacitat d’atracció de viatgers de l’estació de la xarxa 
ferroviària d’alta velocitat al Vallés Occidental 
 
Aquest estudi [17] ha estat redactat el maig de 2001 per la consultoria Cinesi Transport, 
SL per encarrec de l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona. El document 
consta d’un primer apartat en el que fa un anàlisi del marc geogràfic i sòcio-econòmic, 
un segon apartat en el que es determina l’àrea d’influència i la demanda de viatgers 
previsible, i un tercer apartat en el que es proposa una oferta de servei de trens d’alta 
velocitat per l’estació, així com una sèrie de consideracions sobre l’accessibilitat en 
transport públic i en vehicle privat. 
 
D’acord amb l’estudi l’àrea d’influència de l’estació d’alta velocitat comprendria les 
comarques interior de la província de Barcelona: el Vallés Occidental, bona part del 
Vallés Oriental i d’Osona, la part més interior del Baix Llobregat, l’Alt Penedés, el 
Bages, l’Anoia i el Berguedà. Aquesta àrea inclou gairebé una quarta part de la població 
resident a la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
L’estudi determina que la prognosi de viatges atrets/generats a l’estació del Vallés, 
considerant la demanda de viatges regionals i de llarga distància, per l’any 2010 és de 
5,2 milions de viatges (sortides i arribades), repartits de la següent manera: uns 2 
milions de viatges regionals anuals i uns 3,2 milions de viatges anuals de llarga 
distància. La major part de la demanda de viatges de llarga distància correspon a les 
connexions amb Madrid i València. La demanda de viatges internacionals detectada per 
l’estudi és baixa i no la considera suficient per servir-la amb trens específics a l’estació 
del Vallés. L’oferta de trens que proposa per l’estació d’alta velocitat del Vallés consta 
de 60 trens en cada sentit en un dia feiner, 24 de caràcter regional i 36 de llarg 
recorregut. 
 
També preveu que el 34% dels viatgers que utilitzin el tren d’alta velocitat accediran a 
l’estació en transport públic, lo que suposa 3100 viatges/dia per sentit. Aquesta previsió 
de repartiment modal s’ha fet en base al servei de transport públic existent actualment, 
incloent la futura línia de rodalies entre Granollers i Vilafranca que utilitzarà la línia de 
mercaderies que passa per l’estació. L’estudi considera adequat el servei prestat per 
FGC, tant per la seva oferta de trens (que es veuria incrementada en el futur) com per la 
facilitat d’intercanvi amb l’alta velocitat. Pel que fa els autobusos considera l’oferta 
insuficient, i indica que caldria introduir modificacions a les línies existents i fins i tot 
crear-ne alguna de nova. 
 
L’accés amb vehicle privat s’ha estimat que serà d’uns 12.300 vehicles/dia (entrades i 
sortides). Descomptant a aquest volum de vehicles els que no aparcaran a l’estació, els 
que són acompanyats fins a l’estació o accedeixen en taxi, es requeririen entre 1.000 i 
1.200 places d’aparcament.  
 
 
5.2. FUTURA ESTACIÓ DE RODALIES RENFE 
 
Actualment després de les reiterades peticions dels municipis del Vallés, RENFE s’ha 
compromès a utilitzar la línia El Papiol-Mollet, fins ara destinada exclusivament al 
transport de mercaderies, per al transport de viatgers.  
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Quan es va construir l’actual línia de ferrocarril, acabada l’any 1982, ja es van construir 
unes estacions, pensant en poder compartir l’ús de la infrastructura per a trens de 
mercaderies i de viatgers, però finalment es va desestimar aquesta opció per falta de 
demanda, a excepció de l’estació de Cerdanyola-Universitat Autònoma.  
 
Les estacions existents en aquest tram de línia són: Rubí, Sant Cugat (Coll Favà), 
Cerdanyola-Universitat, Baricentro i Mollet. 
 
L’estació de Rubí es troba entre el passeig de la Torre i l’autopista, abans d’entrar al 
túnel que creua l’autopista i les vies dels FGC. La situació d’aquesta estació és similar a 
la de Coll Favà, es troba pròxima a l’encreuament amb la línia dels FGC de Sabadell. 
En aquest cas ja existeix una estació en el punt d’encreuament entre les dues línes i la 
necessitat de substituir l’actual estació de RENFE per un intercanviador és molt evident. 
Tot i així és probable que s’obri la línia al tràfic de passatgers abans de la construcció de 
l’intercanviador i s’utilitzi l’estació actual de Rubí durant aquest període de temps.  
 
L’estació de Coll Favà es troba uns 450m a l’est del punt d’encreuament d’aquesta línia 
amb la línia dels FGC de Sabadell. En el punt d’encreuament de les dues línies no 
existeix cap estació, i per ara RENFE utilitzarà l’estació existent de Coll Favà com a 
estació de passatgers. Està previst que a mig termini, amb la posada en funcionament de 
l’estació Vullpareres en el punt d’encreuament de les dues línies, aquesta estació es 
converteixi en un intercanviador i substitueixi la de Coll Favà. 
 
El PDI [4] recull l’obertura de la línia al trànsit de passatgers i la construcció dels 
esmentats intercanviadors entre les seves actuacions. Tot i així la construcció de la línia 
d’alta velocitat que ha de travessar el Vallés i la situació de la futura estació a Sant 
Cugat podrien retardar i arribar a modificar el que recull el PDI en referència a 
l’intercanviador de l’Hospital General. 
 
 
5.3. PROJECTE DE MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT A LA 
COMARCA DEL VALLÉS OCCIDENTAL 
 
L’any 1987 el Servei de Planejament i Promoció del Transport de la Direcció General 
de Transports de la Generalitat va començar a fer uns projectes de millora de la 
mobilitat en transport públic de cada comarca. Es va començar per les comarques de 
muntanya i s’ha anat passant per la resta de comarques durant aquests anys. Un cop 
completats els de les totes les comarques es podrà fer una actualització d’aquests estudis 
començant per les primeres que van ser analitzades, de manera que puguin reflectir els 
canvis produïts en un període d’aproximadament 15 anys. 
 
El projecte corresponent a la comarca del Vallés Occidental va ser realitzat el maig de 
1995 per la consultoria 7set [18]. Aquest document inclou un anàlisi de la mobilitat que 
permet identificar les deficiències de la xarxa de transport públic i unes propostes 
d’actuació per millorar-la. L’abast del projecte és el conjunt de serveis de transport 
públic que tenen un recorregut contingut totalment o parcialment a l’interior d’aquesta 
comarca, sense incloure els serveis de transport intermunicipal. 
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A l’estudi de mobilitat es conclou que la utilització del transport públic en els 
desplaçaments intermunicipal és inferior a la mitja de la regió metropolitana de 
Barcelona. Per millorar aquesta situació proposa introduir noves línies d’autobús, 
canviar el trajecte d’unes altres i modificacions en els horaris de pas. Així mateix 
l’estudi proposa una sèrie de millores en el parc mòbil, les parades, la informació de les 
línies... 
 
Pel que fa al territori més proper a l’estació del Vallés el document considera que la 
situació del transport públic un cop aplicades les millores proposades és la següent:  
 
Rubí 

El municipi de Rubí compta amb un servei urbà força complet que abasta gran 
part del municipi. Tot i així detecta que la manca de vials adequats per al pas 
d’autobusos i les dificultats topogràfiques fan que algunes parts habitades com 
Sant Muç, Can Bosc i Can Solà, i parcialment Ximelis, Valles Parc, Can Mir i 
Can Barceló no tinguin un servei prou adequat. 
 
Amb la línia Castellbisbal-Terrassa proposada al document la zona de 
Castellnou i la resta d’urbanitzacions properes a la C-243 queden millor 
comunicades amb Terrassa. 
 
Pel que fa a la resta de Rubí, amb el servei urbà i els interurbans amb Terrassa, 
Sant Quirze, Sabadell i Sant Cugat l’oferta és suficient per atendre la demanda 
del municipi. Els polígons industrials de la Llana i Con Pi de Vilaroc, apartats 
del nucli urbà i de les vies de comunicació, queden sense servei de transport 
regular. 

 
Sant Cugat del Vallés 

El municipi de Sant Cugat compta amb un servei de transport urbà força 
complet, que comunica la majoria de nuclis habitats del terme municipal. El 
servei de FGC i la línia d’autobús Terrassa-Sant Cugat-Cerdanyola-Barcelona, 
són suficinets per donar una oferta acceptable de comunicació del casc urbà amb 
els municipis del voltant i amb Barcelona. 
 
La urbanització de Can Barata es beneficia de la línia proposada entre Rubí i 
Sabadell. En canvi la línia entre Sant Cugat, Cerdanyola i Barcelona a través de 
la serra de Collserola dóna un servei parcial i insuficient a urbanitzacions com la 
Floresta, Sol i Aire, Can Cortés, Sant Medir i altres nuclis de Cerdanyola com 
Can Cerdà. 

 
 
Les actuacions proposades en aquest document no han estat dutes a terme en la seva 
totalitat. Així, pel que fa l’àmbit de l’estació, les línies entre Castellbisbal i Terrassa i 
entre Rubí i Sabadell, proposades en el projecte, no s’han posat en funcionament. 
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5.4. LÍNIA DE TRAMVIA ENTRE SANT CUGAT I RUBÍ  
 
Al PDI [4] no apareix la construcció d’aquesta línia com una de les actuacions a 
realitzar en el període 2001-2010. Tot i així la construcció d’una línia de tramvia entre 
Cerdanyola i Sant Cugat apareix entre els estudis de viabilitat a realitzar. El PDI 
proposa una sèrie d’actuacions que es sotmetran a estudis de viabilitat. Aquestes 
actuacions es deriven de les al·legacions presentades al PDI 2001-2010 aprovat 
inicialment. Mitjançant aquests estudis es pretén decidir si cal incloure o no aquestes 
actuacions al PDI 2001-2010 o en futurs documents. 
 
L’estudi, que es troba en procés de realització actualment, porta per títol “Estudi 
d’alternatives de traçat del tramvia Cerdanyola-Centre Direccional-UAB/Sant Cugat”. 
El traçat que s’estudiï ha de tenir com a punt d’inici el centre de Cerdanyola (estació de 
RENFE) i el final del traçat es produirà en dues branques, una que anirà fins a l’estació 
de Bellaterra UAB (FGC), i l’altra al centre de Sant Cugat (estudiant la possibilitat 
d’arribar a l’estació Sant Cugat (FGC)). En aquest estudi no es contempla la possibilitat 
de que aquesta línia arribi fins a l’àrea de l’estació o fins a Rubí. 
 
Anteriorment ja s’havia plantejat la possibilitat de connectar amb una línia de tramvia 
els municipis de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola. Aquesta línia havia de permetre donar 
un servei de transport públic a les àrees sense urbanitzar compreses entre Rubí i Sant 
Cugat i entre Sant Cugat i Cerdanyola, quan aquestes fossin urbanitzades. 

 
 
A l’àrea compresa entre els nuclis de Sant Cugat i Rubí el traçat del tramvia estava ben 
definit però no quan aquest arribava a les zones urbanitzades. Finalment la idea de 
construir aquesta línia de tramvia va ser abandonada, un dels motius va ser la dificultat 
per travessar els nuclis ja urbanitzats. En el pla parcial del polígon de Can Sant Joan [7], 
aprovat el febrer del 1991, es pot observar la reserva de sòl per el pas de la línia del 
tramvia per alguns dels seus carrers. 

 
 
 
 
Fig. 8: Traçat del tramvia entre Sant Cugat i Rubí. Font: elaboració pròpia. 


