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Assumpte: Moció presentada per la Junta de Portaveus per exigir solucions al tall de pas de cautxú 

entre andanes, a l'estació de Sant Feliu de Llobregat MOCI2021000015) 

 
MOCIÓ 
 
 
El passat 9 de març, la directora de Renfe de Catalunya, Mayte Castillo, va comunicar 
per carta a l’Ajuntament de Sant Feliu la intenció de tancar el pas entre andanes de 
l’estació en l'aplicació del Reial Decret 929/2020, que estableix la supressió d’aquests 
tipus d’accessos. 
 
Davant d’aquest fet inesperat i considerant el greuge que això implica per a la 
ciutadania, en especial per a les persones amb mobilitat reduïda; l’Ajuntament de Sant 
Feliu va emetre un posicionament contrari a aquesta decisió de Renfe, que va signar 
conjuntament amb les localitats de Molins de Rei i Mollet del Vallès, afectades també 
per la mateixa resolució de la companyia ferroviària.  
 
En aquesta primera carta, s’instava RENFE a trobar una solució per evitar els greuges 
que la seva decisió tindria per a les persones usuàries més vulnerables, a causa de 
les situacions específiques i transitòries en què es troben les estacions d'aquests tres 
municipis. 
 
Com a resposta al comunicat i la petició conjunta, dijous 18 de març, l'alcaldessa de 
Sant Feliu i els alcaldes de Molins de Rei i Mollet del Vallès, van mantenir una reunió 
amb Mayte Castillo, Directora de Rodalies de Catalunya. En aquesta reunió, hi va 
haver acord en la necessitat de trobar un equilibri entre la seguretat i l'accessibilitat de 
forma transitòria, fins l'execució de les actuacions necessàries que permetin que 
aquestes estacions siguin accessibles.  
 
Alhora, RENFE va expressar la seva voluntat d'establir i treballar amb ADIF en un 
procediment extraordinari per les persones amb mobilitat reduïda, per solucionar la 
problemàtica. 
 
Per altra banda, es va trametre també conjuntament una carta a ADIF amb les 
mateixes peticions fetes anteriorment a RENFE. La carta demana a ADIF la moratòria 
de l'aplicació del Reial Decret 929/2020 sobre seguretat operacional i interoperabilitat 
ferroviàries i exigeix solucions immediates a la situació generada.  
 
Per tot allò exposat, els i les representats de la ciutadania, presents al ple de Sant 
Feliu de Llobregat: 
 
1. Exigim de forma unànime a Renfe i Adif, que es treballi i s’implementi el 
procediment extraordinari per a les persones amb mobilitat reduïda, i s'acceleri el 
màxim possible, per evitar la pèrdua d'accessibilitat a l’estació. 
 
2. Sol·licitem que s’explorin possibles solucions alternatives, i que de manera 
immediata es duguin a terme d’altres tipus de mesures de seguretat que no impliquin 
el tancament del pas, com ara incorporar vigilància o senyalització específica. 
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3. Instem a l'inici immediat del soterrament de la via, amb la construcció inicial d'una 
estació provisional accessible i posteriorment de l’estació soterrada definitiva, com a 
única sol.lució permanent al problema endèmic de l’accessibilitat a l’estació de Sant 
Feliu. 
 
4. Comunicar-ho a Adif, Renfe, a la Conselleria de Territori de la Generalitat, i als 
Ajuntaments de Molins de Rei i Mollet del Vallès. 
 
 
 
 

 


