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SUGGERIMENT AL PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES 
2021-2030 

En data 4 d’agost de 2020 es va publicar l’anunci per part del Consorci de l’autoritat 

portuària del Transport Metropolità on s’informa que se sotmet a informació pública 

l’aprovació del Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu del sistema 

integrat de mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de Barcelona per al període 2021-

2030, i el corresponent informe de sostenibilitat ambiental, al qual ens personem des del 

grup municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Viladecans presentant un suggeriment 

mitjançant aquest escrit.  

 
 

CONSIDERACIONS GENERALS 

 

El baixador de la RENFE de Viladecans es va construir al principi dels anys 90 i es va 

ubicar al sud-est de la ciutat, en una zona de camps i despoblada, però que amb els 

anys s’ha convertit en una zona comercial, d’habitatges i empresarial moderna i amb 

molt de moviment. De fet, la ciutat de Viladecans ha crescut en totes direccions, quedant 

enganxada a Gavà. El 1981 tenia 43.358 habitants i el 2019, 66.611, un creixement de 

23.000 habitants en gairebé 30 anys, i la previsió de l’Ajuntament és arribar als 75.000 

en els propers anys. 

En efecte, hi ha futurs projectes urbanístics que faran augmentar sensiblement la 

població i el desenvolupament dels parcs empresarials generarà un increment dels 

desplaçaments de treballadors des d’altres poblacions: 
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Il·lustració 1 Ortoimatge actual amb les ubicacions dels projectes urbanístics i parcs empresarials 

Id Descripció  Característiques 

R Baixador de Viladecans  

1 Pla urbanístic Pla de Llevant 2900 habitatges nous 

2 Pla urbanístic Polígon Industrial 
Centre 

1200 habitatges nous 

3 Pla urbanístic Roca Radiadors 1600 habitatges nous 

4 Pla urbanístic Can Sellarès 238 habitatges nous 

5 Parc empresarial Business Park i Can 
Calderon* 

Consolidat amb alguna parcel.la en 
desenvolupament  

6 Polígon Industrial Centre En remodelació i projecte urbanístic 
associat 

7 Parc empresarial Ca n’Alemany* En desenvolupament 

 Centres comercials Outlet i Vilamarina Moltes visites anuals 

             * L’Ajuntament preveu que al voltant de 10.000 persones trobaran feina 

Taula 1 Descripció de les ubicacions assenyalades a l’ortoimatge 
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A les següents imatges es mostra l’evolució del creixement de la ciutat. Es pot apreciar 

com la taca edificada va creixents en totes direccions i sobre tot cap al sud-est, cap al 

baixador. 

 

Font ICGC http://www.icc.cat/vissir3   

Ortoimatge del 1994 Ortoimatge del 2000 

  

Ortoimatge del 2003 Ortoimatge del 2008 

  

Il·lustració 2  Ortoimatges amb el creixement de Viladecnas 
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Comparativa de la ciutat a l’any de construcció de l’estació (marcada en vermell) i a 

l’actualitat. 

Ortoimatge del 1993 Ortoimatge del 2019 

  

Il·lustració 3  Comparativa de la ciutat 

 

El baixador només disposa d’una via per cada sentit, fet que dificulta que Viladecans 

disposi d’una freqüència de tren dimensionada a la seva població i que només s’aturin 

a recollir passatgers el 69% dels trens que circulen, a diferència de la resta de ciutats 

d’una dimensió semblant on els trens de Rodalies s’aturen en el 100% dels casos. A 

Viladecans s’ha agreujat la situació amb les obres actuals a Martorell, ja que els veïns 

han començat a patir el soroll dels combois de mercaderies que circulen per les vies 

mentre duren les obres i, a més, s’ha eliminat un servei de la R2 Sud amb origen i 

destinació a Castelldefels. Cal apuntar que Viladecans és una de les ciutats més 

poblades d’aquesta línia i la que menys freqüència de trens té. Pateix un greuge 

comparatiu amb els seus pobles veïns des de fa massa anys que cal revertir. 

El pàrquing de l’estació s’ha remodelat en un parell d’ocasions per encabir més places 

i, de fet, al Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic 

– vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de Barcelona s’ha 

inclòs l’estació de Viladecans. 
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http://www.gencat.cat/territori/consulta_documents/PDU_parks_and_ride_avanc/volum
_3_documentacio_grafica_2_fitxes_renfe_3.pdf   

 

Evolució de l’estació de Viladecans: Font ICGC http://www.icc.cat/vissir3   

Ortoimatge 1994 Ortoimatge 2000 

 

Ortoimatge 2003 Ortoimatge 2008, última remodelació 

 

 

 

Il·lustració 4 Evolució de les actuacions al baixador de Viladecans 

 

A l’anuari ferroviari que edita la Generalitat de Catalunya s’aprecia clarament com 

Viladecans té un gran recorregut en la millora de l’ús de la xarxa, el volum de passatgers 

que pugen i baixen (expressat en milers) és molt inferior envers els seus municipis veïns 

tot i tenir una gran població. Això no és degut a que els ciutadans i ciutadanes de 

Viladecans rebutgin desplaçar-se en tren, sinó a la manca de freqüència, el tren no 
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resulta un transport prou útil per al ciutadà. En el context d’emergència climàtica en que 

ens trobem, hauria de ser una prioritat fomentar l’ús del tren i això a Viladecans només 

passarà si s’augmenta la freqüència de pas.  

https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/estadistica/anuari_estadi
stic/anuari_estadistic_2016/transports_i_mobilitat/602_Transport-per-ferrocarril.pdf  

     

Taula 2 Número de viatgers en milers i d’habitants 

 

Per tot l’exposat anteriorment, des del grup d’ERC-AM a Viladecans sol·licitem incloure 

a l’apartat  II Programes d’actuació, punt 1.2 Desplegament de la xarxa ferroviària estatal 

(XE), la remodelació de les vies del tren a Viladecans per construir una doble via per 

sentit amb la finalitat d’augmentar la freqüència de pas i no interferir la circulació de 

llarga distància o mercaderies. Cal tenir en compte que ja no existeix cap impediment 

físic, ja que en la construcció del centre comercial outlet es va substituir la plataforma 

del pont annex al baixador allunyant els seus pilars per encabir aquesta ampliació tan 

reclamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 2015 2016   

Estació Viatgers  
que han 

pujat 

Viatgers 
que han 
baixat 

Viatgers 
que han 

pujat 

Viatgers 
que han 
baixat 

Viatgers 
que han 

pujat 

Viatgers 
que han 
baixat 

Habitants 
2019 

VILADECANS  594 628 563 650 561 674 66.611 

GAVÀ  1.585 1.564 1.412 1.483 1.395 1.493 46.771 

CASTELLDEFELS  2.036 2.113 2.331 2.401 2.375 2.473 67.004 

PRAT DE 
LLOBREGAT  

1.313 1.269 1.372 1.311 1.410 1.351 64.599 
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SUGGERIMENT 

Incloure, pressupostar i calendaritzar, en el conjunt d’actuacions XE08 Estacions i 

intermodalitat, la transformació del baixador ferroviari de  Viladecans en la futura 

estació de Viladecans amb el desdoblament de vies, sense interferir la circulació de 

llarga distància o mercaderies, i amb la finalitat d’augmentar la freqüència de pas i 

potenciar i fer més atractiu l’ús del transport públic ferroviari a Viladecans. 

 

 

Il·lustració 5 Mapa actualitzat de les actuacions de  XE08 Estacions i intermodalitat 

  

 

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tingui en consideració aquest suggeriment. 

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a l’Ajuntament de 

Viladecans 

28 d’octubre del 2020 


