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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412023000002 Per  la  no  utilització  de  les  vies  de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel pas de trens de mercaderies. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  Sant 
Vicenç en Comú-Podem, per  la no utilització  de les vies de Ferrocarrils  de la 
Generalitat de Catalunya pel pas de trens de mercaderies.

Sant Vicenç dels Horts és un municipi que conviu amb un seguit d'infraestructures 
claus per a la mobilitat catalana, com són l'autovia A2, la nacional N-340, les vies 
del Tren d'Alta Velocitat i les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
Unes infraestructures que ocasionen molèsties a les veïnes i veïns que tenen la 
seva residència al seu voltant, sent molt destacables les ocasionades per les vies 
de FGC al seu pas de combois de mercaderies.

El pas de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel centre del  
nostre municipi és possiblement la infraestructura que genera més molèsties al 
nostre veïnat. Unes línies que compaginen el transport col·lectiu de viatgers i el  
transport de mercaderies, aquesta darrera ocasionant problemes de convivència 
entre les veïnes i veïns i l'ús de la infraestructura, tot i l'existència d'una via de 
servei al costat de les línies d'Alta Velocitat, preparada i adaptada per aquest tipus 
de transport.

L'emergència climàtica reclama la reducció del transport privat i l'increment de l'ús 
de  trens,  autobusos  i  els  diferents  tipus  de  transport  col·lectiu  i/o  públic.  Els 
diferents òrgans administratius tant a escala estatal, com en l'àmbit europeu estan 
reclamant els municipis i ciutats una reducció dràstica de l'ús de vehicles privats 
amb l'objectiu primordial de reduir emissions per tal de frenar així l'escalfament 
global.  L'elevat  preu dels  cotxes elèctrics en l'actualitat,  fa  molt  complicada la 
transició  de  la  ciutadania  cap  a  aquestes  noves  alternatives,  essent  aquests 
empentats a l'ús del transport públic, que ha de ser una eina clau per aconseguir 
aquesta reducció de gasos nocius tan necessària.

Actualment,  el  tren, i  en general,  tots aquells vehicles que circulen sobre raïls 
representen el transport massiu amb menys emissions sobre el medi ambient. En 
el cas concret del tren, aquest pot arribar a desplaçar més de 150 persones amb 
una emissió de només 14 g de CO /persona.₂

És per això que considerem totalment essencial l'ús d'aquestes vies pel transport 
de  persones,  però,  en  canvi,  no  creiem necessària  ni  adequada  la  utilització 
d'aquestes vies pel transport de mercaderies.
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Cal garantir la convivència entre infraestructures i veïns i això, a hores d'ara, no 
succeeix a Sant Vicenç, on les veïnes i veïns, especialment dels barris de Can 
Ros, Vila Vella, Can Sabat, la Vinyala - Poble Nou i Sant Josep, han de conviure  
amb  els  pas  d'aquests  vehicles  tan  sorollosos  a  altes  hores  de  matinada, 
dificultant així  el seu descans i perjudicant greument el seu benestar i  la seva 
salut.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a deixar d'utilitzar 
aquesta via pel transport de mercaderies, substituint-la per la via de servei situada 
al costat de les línies d'alta velocitat.

SEGON.- Encarregar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts un estudi sobre 
l'impacte acústic realitzat pels trens de mercaderies.

TERCER.- Instar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a dur a terme un estudi 
sobre  una  potencial  millora  de  la  infraestructura  ferroviària  que  tingui  com  a 
objectiu reduir l'impacte acústic que té aquesta sobre el veïnat.

QUART.-  Donar trasllat dels presents acords a les AA. VV de Sant Vicenç dels 
Horts, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i a FGC

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica 
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