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7Objecte

Ca n’Ametller, un ecobarri  per a Sant Cugat del Vallès

Objecte

L’objecte del present document és fer una diagnosi àmplia del municipi i definir una 
sèrie d’estratègies de desenvolupament urbanístic sobre el futur del nou ecobarri de Ca  
n’Ametller, un gran àmbit al nord-oest del municipi relacionat amb l’estació de l’Hospital General 
de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Estratègies que han de servir de base per a 
la redacció d’una futura modificació del Pla General Metropolità (MPGM).

La iniciativa és de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i s’ha realitzat en coordinació amb els 
tècnics municipals de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i de Barcelona Regional.

L'àmbit d'estudi delimita uns sòls que representen unes de les últimes reserves del municipi. 
Per la seva posició, esdevé un espai estratègic local i metropolità, que posa de manifest la 
importància en la definició d'uns criteris per generar una nova centralitat (delimitada al PTMB i 
a l'avanç del PDU de l'AMB), associada a un nou intercanviador ferroviari entre les línies R8, S1 
i amb una nova futura línia de l'AVE.

Aquests sòls, que el planejament vigent classifica com a urbanitzables o urbans no consoli-
dats, han estat objecte d'algunes iniciatives per a desenvolupar-los, però sempre amb una visió 
parcial. En aquest sentit,  el lideratge de l'Ajuntament ha de garantir que el desenvolupament 
d'aquest últim gran barri de Sant Cugat es realitzi amb una visió global i estratègica, tenint 
en consideració, entre altres coses, les necessitats de la població del municipi i que actualment 
estem patint una doble emergència, una d’habitatge i una altra climàtica.

És per això que el punt de partida del desenvolupament urbanístic se centra en la construcció 
d'un ecobarri compacte, divers, sostenible, resilient i que sigui socialment just, que satisfaci les 
necessitats quotidianes, que permeti desenvolupar una vida més sostenible, i que esdevingui 
un refent europeu.

En la seva planificació s’hauran de plantejar diverses accions per tal d’afrontar l’emergència 
climàtica, millorar la qualitat ambiental de l’aire i del soroll, millorar el metabolisme urbà, millorar 
l’eficiència de la producció i consum d’energia, reduir els desplaçaments, els consums, les 
emissions,  els residus..., en definitiva, la seva petjada ecològica.

Els principals objectius seran:

• Dotar el municipi d’habitatges assequibles. 
• Potenciar les activitats econòmiques i productives i innovar en la seva implantació. 
• Integrar les infraestructures.
• Protegir els principals elements naturals. 
• Generar una mobilitat activa i sostenible. 
• Tenir una visió transversal sobre els aspectes mediambientals del territori i les edificacions.
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Població i habitatge

Sant Cugat del Vallés ha mantingut una dinàmica demogràfica positiva, actualment té 92.977 
habitants i les projeccions preveuen que el 2033 s’arribi als 102.997 habitants. Es pot consi-
derar encara un municipi relativament jove, ja que la població infantil supera a la de gent gran. 

Un total de 11.960 habitants estan en edats emancipatòries (tenen entre 15 i 24 anys) i acce-
diran els propers anys al primer habitatge. 

Actualment el municipi compta amb 1.986 habitatges destinats a polítiques socials (segons 
dades de Promusa, setembre 2021). D’aquests n’hi ha 791 que estaran en el mercat lliure d’aquí 
a pocs anys, per tant de cara al futur únicament 1.195 es poden considerar com parc estable 
d’habitatges.

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), defineix com objectiu de solidaritat urbana 
(OSU) que el 15% dels habitatges principals es destinin a polítiques socials en els propers 15 
anys.

El desenvolupament d'aquest àmbit representa una oportunitat per incrementar el percen-
tatge de l’OSU i donar resposta a les necessitats futures d’accés a l’habitatge de la població 
de Sant Cugat del Vallès.

Context sociodemogràfic i econòmic

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ICGC
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Ca n’Ametller, un ecobarri  per a Sant Cugat del Vallès

Reptes econòmics

L’autopista AP-7/B-30 és el principal eix vertebrador territorial on, al llarg dels seus 50 km, s’hi 
localitzen 195 polígons industrials i representa el 25% de l’ocupació industrial del conjunt de 
Catalunya. 

El municipi compta amb 7 polígons d’activitat econòmica, tots ells inclosos en el corredor de 
l'AP-7/B-30, i és un dels pols econòmics i empresarials del Vallès, on es localitzen algunes de 
les empreses que més facturen a la comarca.

Ca n’Ametller té un gran potencial econòmic gràcies als factors claus següents:

• Proximitat a infraestructures de comunicació viària i ferroviària.
• Existència de sectors productius (polígons industrials i parcs de negocis).
• Una xarxa de coneixement, recerca i innovació consolidada.

La proximitat de l'Hospital Universitari General de Catalunya esdevé una oportunitat per loca-
litzar en un futur activitats dirigides a oferir béns i serveis vinculats a aquest equipament.

Font: Elaboració pròpia BR
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A nivell territorial, Sant Cugat del Vallès es troba situat en una cruïlla on conflueixen l’AP-7/B-30, 
que forma part del corredor Mediterrani, la C-16 cap als Pirineus i a major distància, l’A-2 cap 
al centre de la Península i la C-58. 

Prenent com a referència les principals dades de mobilitat del municipi de Sant Cugat del Vallès 
el model de mobilitat actual es caracteritza, sobretot, per:

• Una demanda de mobilitat externa elevada, que representa el 60% del total de 
desplaçaments.

• Un model basat en la centralitat de Barcelona en el que actualment estan creixent amb 
força altres tipus de relacions territorials que obliguen a plantejar solucions en la mobilitat 
basades més en l’efecte xarxa i no només en un esquema radial.

• Una excessiva dependència de l’ús del cotxe, amb una quota majoritària del 61%. La 
dispersió de la població i de l’activitat econòmica i una ocupació del sòl baixa han derivat 
en un clar augment dels mitjans de transport individuals.

La xarxa ferroviària està formada per dues xarxes: la xarxa d’FGC és la que dona major connec-
tivitat i freqüències del sistema i relliga el Vallès amb Barcelona de manera directa; la xarxa 
d’Adif (operada per Renfe) és una xarxa transversal al Vallès i uneix Martorell amb Granollers. 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) preveu la creació de dues estacions d’inter-
canvi de la xarxa de Rodalies (R8) amb la d’FGC, una l’Hospital General (nova estació) i l’altra 
Volpelleres. També es proposa la connexió en alta velocitat i mercaderies en ample UIC des de 
Martorell a Mollet. 

La previsió d’aquest nou intercanviador reforça el paper de la nova centralitat de Ca n’Ametller 
i permet repensar la mobilitat del nou ecobarri.

Context de la mobilitat

Font: Elaboració pròpia BR

Vies ferroviàries
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Ca n’Ametller, un ecobarri  per a Sant Cugat del Vallès

Ordenació territorial

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB 2010) i recentment l’Avanç del Pla Director 
Urbanístic Metropolità (PDU 2019) atorguen a l’àmbit la potencialitat de convertir-se en una 
nova centralitat metropolitana.

El PTMB identifica l’àmbit com a “Nucli urbà i les seves extensions amb capacitat de desenvo-
lupament”; i assigna una determinació i estratègia corresponent a una “Àrea d’extensió urbana 
d’interès metropolità”, en les quals el PTMB considera el següent:

• Hauran de tenir una elevada accessibilitat en transport col·lectiu. 
• Podran assolir un paper de centre urbà al servei a àmbits territorials d’escala superior.
• Estaran especialment indicades per a la localització d’equipaments d’escala supralocal 

així com d’activitat econòmica intensiva.
• Seran contigües i integrables als teixits urbans existents o amb les seves extensions.

El PDU considera que la ciutat metropolitana aconsegueix crear centralitats fortes quan combina 
les variables següents:

• Densitat social i de composició diversa.
• Acumulació de funcions amb una complementarietat horària raonable.
• Presència d’un factor d’innovació social i productiva.
• Contigüitat (espacial) i la simultaneïtat (temporal) dels elements locals i metropolitans.
• Accessibilitat eficient a través del transport públic.
• Valor referencial per a un conjunt ampli de la ciutadania.

El PDU planteja també la transformació de la carretera de Rubí en una avinguda metropo-
litana. Aquestes avingudes estan pensades com a connectors entre les àrees de centralitat 
garantint la continuïtat del transport públic, la mobilitat activa (bici i a peu) i de la resta de trànsit 
viari, promovent una major intensitat d’usos al seu voltant.

Ca n’Ametller, una nova àrea de  
centralitat metropolitana 

Plànol 2.3. Sistema urbà. Estratègies urbanesPlànol P.01.2. Estructura urbana i social

Font: PTMB Font: PDU
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Característiques metropolitanes de la nova centralitat urbana 

Tenint en compte les característiques descrites al planejament territorial es fa palès que a 
l’entorn de Ca n’Ametller es concentren un seguit d’elements que caracteritzen l'àmbit com 
potencial centralitat metropolitana: 

• Possibilitat d’un nou intercanviador ferroviari entre la línies de Renfe i FCG, i l’AVE.

• La continuïtat o millora dels eixos verds estructurants, com és el parc del Turó de Can 
Mates i el torrent de la Guinardera.

• Possibilitat de generar una certa intensitat urbana al voltant del nou intercanviador.

• Capacitat per articular una xarxa d’equipaments i dotacions locals i territorials.

• Oportunitat per localitzar noves activitats productives, per la proximitat al corredor 
econòmic de la l’AP-7/B-30.

• Bona accessibilitat rodada per la seva proximitat amb l’AP-7/B-30 i la C-16.

• Consideració de la carretera de Rubí com una avinguda metropolitana.

• Hospital General com element tractor i de referència.
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Ca n’Ametller, un ecobarri  per a Sant Cugat del Vallès

Font: Elaboració pròpia BR
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Àmbit d’estudi

L’àmbit d’estudi està enfocat en els sòls que corresponen als sectors urbanístics de Can 
Mates, Can Revella, Can Fontanals i Can Cabassa i s’ha ampliat la mirada més enllà d’aquests 
límits per a realitzar una correcta diagnosi de la situació actual, els seus condicionants i com 
aquestes àrees es relacionen amb els elements clau del seu entorn. 

L’àmbit limita a l’oest amb l’AP-7/B-30, al nord amb la carretera de Rubí, a l’est amb el Turó 
de Can Mates i la Boehringer i al sud amb la via dels Ferrocarrils de la generalitat i el barri de 
Mira-sol. Al seu entorn se situen elements claus com l’Hospital General, el centre comercial 
Sant Cugat i el parc del Turó de Can Mates. 
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Condicionants

En la planificació es tindrà en compte que:

•  Els barris de l’entorn són teixits de baixa densitat, aïllats entre ells i amb poques dotacions 
i serveis. La nova àrea de centralitat representa una oportunitat per relligar aquests barris 
i suplir certes mancances, dotant a les àrees d’ús dominant residencial, de serveis, 
sistemes i comerç de proximitat.

• L’àmbit està fortament condicionant per les barreres que el travessen i tallen: el pas de 
la S1 de FGC i l’R8 de Rodalies impedeixen la circulació rodada entre nord i sud, mentre 
que l’AP-7/B-30 i el torrent de la Guinardera condicionen els itineraris transversals. El 
desenvolupament és una oportunitat per salvar aquestes barreres i reconnectar tots els 
teixits de l’entorn i facilitar-ne l’accés a través de recorreguts a peu.

•  Caldria preservar i potenciar els elements naturals, en especial el torrent de la Guinardera, 
que travessa l’àmbit de nord a sud. 

• Les infraestructures de comunicació porten associat el risc químic en el transport de 
mercaderies perilloses al seu pas per l’AP-7 i l’R8, el qual condiciona la futura ordenació 
a causa de les servituds establertes per la legislació vigent. 

Font: Elaboració pròpia BR
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Ca n’Ametller, un ecobarri  per a Sant Cugat del Vallès

Model urbà per al nou ecobarri

Per a desenvolupar aquest barri es proposa un model urbanístic complex, amb mixtura i inten-
sitat d’usos, densitat equilibrada de població, una bona accessibilitat al transport públic, múlti-
ples serveis i equipaments tant locals i de proximitat com supralocals, una gran integració dels 
espais verds, una major cohesió social i amb criteris de sostenibilitat ambiental, basat en set 
grans principis: 

• Construir una estructura urbana connectada i integrada, assegurant la continuïtat 
i l’accessibilitat amb la trama urbana existent i participant de la transformació de la 
carretera de Rubí en avinguda metropolitana.

• Donar continuïtat a l’estructura d’espais lliures existents i completar la xarxa 
d’equipaments garantint la seva proximitat i accessibilitat a peu, possibilitant un sistema 
del verd equipat.

• Projectar un teixit urbà compacte, amb certs nivells de densitat de població, compacitat 
i ocupació, per tal d’assegurar una dotació equilibrada d’espais lliures i equipaments i un 
teixit urbà desenvolupat amb criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica.

• Assegurar una mixtura d’usos, apostant per l’equilibri i la convivència d’usos compatibles, 
on els usos terciaris i productius puguin conviure amb els residencials. 

• Garantir un parc d’habitatge integrat, innovador, sostenible i amb noves funcions. 
Assegurant una reserva important del sostre residencial destinat a habitatge protegit, on 
una part haurà de destinar-se a lloguer assequible.

• Introduir nous models productius compatibles amb els teixits residencials, la indústria 
4.0 i la manufactura intel·ligent, activitats productives que han de permetre trencar amb 
l’antic paradigma de concentració d’activitats en polígons totalment desvinculats de 
l’àrea urbana. 

• Apostar per una mobilitat basada en mitjans sostenibles, un nou intercanviador de 
FGC, RENFE i AVE, possibilitant la compleció de les línies d’autobús i preveient àrees 
pacificades per a vianants i bicicletes.
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Eixos estratègics

D’acord al model urbà definit anteriorment i amb els criteris de l’urbanisme sostenible, el nou 
ecobarri de ca n’Ametller es desenvoluparà a partir dels 4 eixos següents:

Eix 1. Infraestructura verda i equipaments

El desenvolupament urbà ha de tenir especial cura per preservar els elements naturals exis-
tents, i millorar la infraestructura verda a la ciutat, generant connectors verds entre el parc del 
Turó de Can Mates, l’estany dels Alous i el pas del torrent de la Guinardera per l’àmbit. 

Aquesta nova estructura verda pot anar acompanyada de la reserva de nous equipaments que 
acompanyin els espais lliures i els nous teixits residencials, dotant de vida els espais urbans i 
oferint serveis de proximitat. 

Eix 2. Teixit

El desenvolupament d'aquest últim gran barri de Sant Cugat del Vallès és l’oportunitat per 
a generar una de les reserves més grans d’habitatge protegit al municipi. Així mateix, pot 
ser una ocasió per reflexionar sobre les tipologies d’habitatge d’acord amb els nous models 
de convivència, innovant en edificacions que incloguin espais comunitaris i intermedis on les 
persones es puguin trobar.

Conjuntament amb la voluntat de crear un barri sostenible, seran de vital importància les accions 
necessàries per a què els habitatges compleixin amb uns estàndards de màxima eficiència 
energètica. 

A més a més, podria ajudar a la consolidació de l’eix econòmic de l’AP-7/B-30 i reforçar la 
façana de la carretera de Rubi, introduint nous sòls d’activitat productiva, redefinint i adequant 
els sòls d’activitat econòmica o terciària als nous models productius, considerant una millor 
integració o compatibilitat amb els usos residencials.

Eix 3. Mobilitat

En relació a la mobilitat, s’ha de considerar un model que trenqui amb l’actual, excessivament 
depenent del cotxe. Aquest canvi es pot produir principalment degut als dos factors següents:

• La localització del nou barri lligat a la construcció d’una nova estació ferroviària amb 
intercanviador entre la  en la R8 i la S1, que configura un escenari de partida molt 
favorable per potenciar l’ús del tren en els desplaçaments metropolitans, tant radials 
com transversals.

• La redefinició del model d’ocupació del territori amb nous criteris de planificació urbanística 
que permeti desenvolupar totes les activitats en desplaçaments a peu i bicicleta o altres 
mitjans de mobilitat sostenible.
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Continuïtat del verd Fragmentació dels equipaments

Font: Elaboració pròpia BR

Àmbits de prioritat per als vianants Eixos cívics

Eix 4. Desenvolupament amb criteris ecològics

El context actual de crisi climàtica i escalfament global obliga a repensar com han de ser les 
ciutats del futur, i per tant, quins reptes haurà d’assolir el nou ecobarri per tal reduir el consum, 
les emissions, els residus i, en definitiva, la seva petjada ecològica.

A part de preveure un nou model urbà que permeti desenvolupar una vida urbana més soste-
nible, reduint els desplaçaments i generant un barri que satisfaci les necessitats de la vida 
quotidiana, s’hauran de considerar diverses estratègies per:

• Mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i a l’efecte d’illa de calor.
• Millorar la qualitat ambiental de l’aire i del soroll.
• Reduir l’emissió de residus, els consums d’aigua i millorar l’eficiència de la producció i 

consum d’energia.
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