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I.

Introducció

La Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat del Govern de Catalunya contempla el Pla
director de mobilitat (pdM) com una eina clau en el desenvolupament de les directrius
nacionals de mobilitat (DNM) als diferents territoris de Catalunya. Les DNM són un
total de 28 i s’agrupen en eixos estratègics d’actuació des de la perspectiva dels
ciutadans, dels impactes, de les infraestructures, dels serveis i dels processos del
transport.

a)

Objectius del pdM

El Pla Director de la Mobilitat de Tarragona fou aprovat inicialment pel Conseller del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el 12 de març de 2010. Aquest
Pla té el seu àmbit territorial en les 6 comarques següents: Alt Camp, , Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, i que conformen el territori que
en el contingut del PDM és anomenat per facilitar la seva comprensió com a Camp de
Tarragona.
El Pla Director de mobilitat del Camp de Tarragona presenta una proposta de
planificació de la mobilitat en el seu àmbit territorial en el període 2009-2015 que té
per objectiu augmentar les quotes de transport públic i no motoritzat modificant la

1

Per l’estudi dels impactes mediambientals, vegeu el document 4, Informe de la sostenibilitat smbiental.
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Aquest document presenta els objectius propis del pdM del Camp de Tarragona i la
seva avaluació1. Per definir cadascuna de les propostes s’ha tingut en compte la
participació dels agents amb competències en la mobilitat en el Camp de Tarragona,
les administracions locals i els usuaris del transport. En aquest procés s’han introduït,
al document, les observacions i consideracions de l’informe preceptiu del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, del Consell de Mobilitat de Catalunya i
Consideracions prèvies a la resolució de la memòria ambiental del Pla director de
Mobilitat del Camp de Tarragona, la pròpia resolució de la memòria ambiental, així
com també, algunes de les al·legacions presentades en el seu període de informació
publica. La introducció en el document d’aquests nous aspectes l’enriqueixen i li donen
una major coherència per el compliment dels objectius del pdM, principalment des de
la consideració de precisar i concretar les actuacions que s’havien assenyalat. La qual
cosa ha permès concretar una sèrie d’aspectes de millora de la mobilitat per assolir els
objectius previstos en el document inicial.
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Per tant, un dels objectius principals del pdM del Camp de Tarragona és aconseguir el
desenvolupament d’aquestes directrius a les sis comarques del Camp (Alt Camp, Baix
Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès). L’elaboració del pdM
es compon d’una sèrie de fases en motiu de les quals, després de la diagnosi de la
situació actual de la mobilitat i la selecció d’uns objectius propis del pla, s’ha definit un
pla de propostes que permeti en assolir els objectius i per extensió, que es
desenvolupin les DNM al Camp de Tarragona.

tendència actual d’augment de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments en relació
als altres modes de transport més sostenibles.
Tal com marca la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat en l’article 7.1 els plans
directors de mobilitat tenen per objecte el desenvolupament territorialitzat de les
Directrius nacionals de mobilitat. La normativa referent a aquest tipus de plans indica
la necessitat de garantir tant la participació ciutadana, com la participació dels ens
locals afectats de les entitats i organismes de l’àmbit de la mobilitat i dels
departaments de la Generalitat amb competències en aquest àmbit.
Les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) plantegen sis principis orientadors:
1. Configurar un sistema de transport més vinculat a la idea de cost-eficiència per
millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.
2. Augmentar la integració social ja que aporten una accessibilitat més universal.
Proposta de modificacions

3. Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
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4. Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
5. Aportar més seguretat en els desplaçaments.
6. Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.
Aquests principis orientadors els prenem com els objectius generals d’aquest Pla
Director de Mobilitat. És per aquest motiu que cadascuna de les fitxes de les
actuacions proposades detalla el seu grau d’eficàcia en relació al compliment
d’aquests objectius generals.
Amb l’objectiu de fer-se seus els plantejaments que es recullen en les Directrius
Nacionals de Mobilitat (DNM), el PDM del Camp de Tarragona les adapta i conjuga
amb les necessitats que s’han detectat a partir de la diagnosi del territori (document 1).
A partir d’aquest esforç de coordinació sorgeixen les set necessitats d’actuar
identificades (apartat “e” d’aquesta Introducció) i els criteris d’actuació aplicats al Camp
de Tarragona (apartat “f” d’aquesta Introducció).
Al voltant dels criteris d’actuació, s’articulen els 7 eixos d’actuació que desenvolupen
les propostes del PDM del Camp de Tarragona. Aquestes propostes es concreten en
actuacions. Per tal d’assegurar el desenvolupament de les Directrius Nacionals de
Mobilitat i els seus Principis orientadors en el PDM del Camp de Tarragona,
cadascuna de les actuacions proposades recull un indicador on es mesura el grau
d’eficàcia en el seu compliment.
L’aplicació dels Principis orientadors de les Directrius Nacionals de Mobilitat ha de
contribuir a avançar vers un model de mobilitat integral en el Camp de Tarragona que
faci més fàcil moure’s en transport públic. Per això és necessari començar a entendre
la mobilitat com una estructura composada a partir de la integració de les diferents
xarxes de transport públic, i la correcta connexió amb el transport no motoritzat, i
també el transport privat. Aquestes xarxes conflueixen en punts concrets que seran els
nodes d’intercanvi que han d’afavorir una intermodalitat que no suposi una penalització
excessiva per a l’usuari en termes de comoditat i temps.
La superposició de xarxes amb punts de connexió entre elles permet no només una
mobilitat més eficient, sinó que també augmenta l’accessibilitat a llocs on abans només

era possible accedir mitjançant el transport privat. L’usuari tindrà més opcions a l’hora
de decidir com es desplaça d’un punt a un altre del territori, perquè el transport públic
amb les seves diverses alternatives i combinacions serà una opció més vàlida del que
ho ha estat fins al moment. D’aquesta manera és possible iniciar el transvasament des
del vehicle privat als mitjans de transport públics col·lectius - principalment del
ferrocarril - i no motoritzats que es planteja aquest Pla en l’horitzó del 2015 per frenar
l’increment continuat de la quota del transport privat.
El plantejament de la utilització de mitjans de transport més sostenibles també abraça
el transport de mercaderies, en el qual és necessari un esforç per potenciar el
transport per ferrocarril i la distribució de mercaderies sostenible.

Aquest model exigeix analitzar i fer un seguiment de la mobilitat tant des de la
perspectiva global del model de mobilitat, com des del punt de vista sectorial que
permet acostar-se a les problemàtiques específiques.
Paral·lelament es podrà avançar vers una mobilitat més respectuosa amb el medi i
amb menys accidents.
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L’accessibilitat entesa des de 3 vessants diferents és un altre element clau del nou
model de mobilitat. En primer lloc, el model de connexió entre les diverses xarxes de
transport facilitarà arribar en transport públic a llocs on fins al moment això resultava
complicat o directament no era possible. En segon lloc, la rebaixa del preu del viatge a
través de la integració tarifària fa que els desplaçaments siguin més econòmics per als
viatgers. I finalment, l’eliminació de barreres arquitectòniques també facilitarà la
mobilitat d’aquelles persones amb mobilitat reduïda.

La imatge global del model de mobilitat queda definida en:
Aposta pel transport públic i el transport no motoritzat i la interrelació entre les
diverses opcions de transport

•

Sostenibilitat de la mobilitat de les mercaderies

•

Coordinació i seguiment del model de mobilitat

•

Reducció dels impactes generats per la mobilitat

•

Millora de l’accessibilitat

El model que es planteja deriva de la territorialització dels sis principis orientadors de
les Directrius Nacionals de Mobilitat. En conseqüència, avançar cap a aquest model de
mobilitat suposa acceptar els 6 principis orientadors de les Directrius Nacionals de
Mobilitat. Aleshores, s’han d’entendre les necessitats d’actuar, els criteris d’actuació,
els eixos d’actuació i les mateixes actuacions com els instruments que cal utilitzar per
assolir l’objectiu del nou model de mobilitat.
Cal entendre els objectius ambientals com a part integrant del model de mobilitat, i per
tant del PDM. És per això que la progressiva implantació del nou model de mobilitat
anirà acompanyada del compliment dels objectius ambientals, donat que no és
possible separar-los tal com han estat plantejats.
Segons els sis Principis orientadors de les DNM que hem vist anteriorment, s’ha definit
una estratègia d’aplicació de les mateixes que té com a objectiu genèric proporcionar
“més accessibilitat, menys impactes” i que queda definida en els tres criteris següents:
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•

1. Coordinar la mobilitat tenint present els usos del territori i la xarxa
d’infraestructures per tal de minimitzar la distància dels desplaçaments
2. Traspassar desplaçaments als mitjans més adients a cada àmbit
3. Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport i reduir-ne els costos
externs unitaris.

Proposta de modificacions

Aquests tres criteris són considerats com a objectius operatius per a la construcció de
les propostes del Pla.
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Elaboració
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FIGURA I.I: Territorialització de les DNMs en el PDM del Camp de Tarragona
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públic i el transport
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interrelació entre les
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mobilitat de les
mercaderies

Millora de
l’accessibilitat

Coordinació i
seguiment del model
de mobilitat

Reducció dels
impactes generats
per la mobilitat

FIGURA I.II: Plantejament del model de mobilitat per al Camp de Tarragona

b)

La diagnosi resumida

A continuació es fa un breu resum de l’anàlisi feta (document 1):
¾ El transport no motoritzat té un pes considerable en el conjunt de
desplaçaments que tenen lloc en el Camp de Tarragona. La suma dels viatges
a peu i en bicicleta es tradueix en un 36% dels desplaçaments totals. S’ha de
dir que la pràctica totalitat corresponen a desplaçaments realitzats a peu, donat
que el protagonisme de la bicicleta és encara reduït.
¾ El transport públic, que representa un 6% dels viatges diaris (EMQ06), respon
a un ús molt baix en el Camp de Tarragona. L’extensa xarxa del sistema viari
facilita l’ús del vehicle privat i la falta d’un servei ferroviari amb millors
prestacions locals és un problema per incentivar l’ús del transport públic a la
zona. Potenciar el transport ferroviari durant el termini del pla és l’instrument
essencial per millorar la mobilitat a través del transport públic a la zona.

¾ La implantació recent del Sistema Tarifari Integrat i l’efecte xarxa que produeix
és un punt fort del transport públic. D’altra banda, també existeixen bones
pràctiques de serveis de baixa demanda que cal coordinar. Els punts dèbils
inclouen una mancança de carril bus a tot el territori i una falta de mecanismes
per facilitar una informació del servei a l’usuari .
¾ En referència al transport ferroviari s’haurien de potenciar els intercanviadors,
tant per connectar els serveis ferroviaris i facilitar combinacions de tren/cotxe,
com per integrar el tren amb serveis de bus capil·lars o afavorir la combinació
bici/tren.
¾ Hi ha uns 50 km de carril bici –tots localitzats en zones urbanes. Existeixen
bons exemples de zones de vianants, però el ciclista/vianant/PMR no té un bon
grau d’accés a la xarxa de transport col·lectiu o als llocs generadors de
mobilitat.
¾ Amb les actuacions ja programades, la xarxa viària dóna un bon nivell de servei
per als moviments estratègics de la xarxa bàsica. Només es necessiten
actuacions per resoldre problemes puntuals (de soroll/concentracions
d’accidents). No obstant, el disseny de les vies no assegura la prioritat dels
usuaris de transport col·lectiu/bicicleta/a peu. Sobretot la xarxa local no està
adaptada per a usuaris no motoritzats (no assegura un bon nivell d’accés fins a
l’arribada a la destinació per les vies locals).

c)

Les previsions de la mobilitat, 2006-2015

Les projeccions s’han elaborat tenint en compte que les DNM defineixen un escenari
basat sobre un creixement econòmic anual de 3% i un increment de la mobilitat global
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¾ El problema de les emissions de CO2 és motiu per accelerar les actuacions per
millorar l’oferta de transport col·lectiu.
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¾ Els contaminants de l’aire PM10 són un problema important que augmentarà
durant l’horitzó del pdM 2009–2015 (dependència sobre el cotxe/evolució del
parc de vehicles/canvis de directives UE).

per al vehicle privat d’un 3% anual i per al transport públic d’un 6% anual. Aquestes
taxes de creixement s’apliquen a l’escenari d’actuació (tant el tendencial com el del
propi pdM) durant l’horitzó del pla, és a dir, des de l’any 2009 al 2015).
Les dades de la mobilitat disponibles són de l’any 2006, les quals han permès obtenir
les de 2009. Així, s’han extrapolat els valors del 2006 fins al 2009, aplicant les taxes de
creixement actuals de cada mitjà de transport: un 4% en el cas de transport privat, i un
1% per a la resta dels mitjans.

Proposta de modificacions

L’escenari tendencial consisteix en la projecció d’aquestes taxes de creixement fins a
l’any 2015, suposant que no es tenen en compte les propostes del Pla. Per al total de
viatges, representa un creixement anual mitjà d’un 3%.

Tren
Bus (inclou taxi)
Total TP

Nombre d’etapes
2015
2009
Tendencial
6.653.622
7.062.954
27.308.796 28.988.838
33.962.418 36.051.792

Distribució
Variació anual
2015
2009-15
2009
Tendencial
Tend.
1,16%
1,04%
1,00%
4,74%
4,25%
1,00%
5,90%
5,29%
1,00%

Peu
Bici
Total no motoritzat

193.411.529 205.310.234
3.812.114
4.046.636
197.223.643 209.356.870

33,60%
0,66%
34,26%

30,12%
0,59%
30,71%

1,00%
1,00%
1,00%

Transport privat

344.453.724 436.343.673

59,84%

64,00%

4,02%

TOTAL

575.639.785 681.752.335

100,00%

100,00%

2,86%

TAULA I.I: Escenari tendencial de creixement dels viatges i repartiment de
les quotes modals per mitjans de transport
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En el cas dels viatges no motoritzats, l’escenari tendencial s’elabora per als
desplaçaments amb bicicleta i a peu de més de 10 minuts de duració. Segons aquest
escenari el pes relatiu del transport privat passarà del 59,8% l’any 2009 fins a un
64,0% dels desplaçaments l’any 2015. Així doncs, l’escenari tendencial preveu un
considerable increment dels desplaçaments en vehicle privat i una pèrdua de
protagonisme del transport públic i el no motoritzat. Aquesta taula evidencia que són
necessàries un conjunt de mesures per a assolir un transport més eficient i sostenible.

d)

Els indicadors DNM i l’avaluació de l’escenari tendencial

L’escenari tendencial presenta (per l’any 2015) l’evolució de la mobilitat en el cas de
no aplicar les actuacions del Pla director de mobilitat i segons les projeccions
presentades en l’apartat anterior.

Escenari Base

7
8
9

Habitants
Ciutadans / clients
Motorització
Adaptació a PMR del parc mòbil de transport públic de superficie
Adaptació a PMR de les estacions de transport públic de superficie
Velocitat comercial autobus urbà
Velocitat comercial de l'autobus interurbà
% de la població amb integració tarifària
Impactes
Consum carburants automoció per habitant
Proporció en camió del volum de mercaderies
Víctimes mortals

10
11

Accidents amb víctimes per veh‐km
Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle

12
13
13b
14
15
16
17

Emissions soroll
Emissions atmosfèriques del transport NOx
Emissions PM10
Superació dels nivells de qualitat de l'aire (llindar d'alerta)
Fragmentació ecosistemes i hàbitats per infraestructures transport
Ocupació del territori per a infraestructures de transport
Generació de residus associats al transport
Infraestructures i serveis

18
19
20
21
22
23

Ocupació de la xarxa viària interurbana
Intensitat de vehicles pesants a les carreteres
Quilòmetres de xarxa ferroviària / 1000 habitants
Oferta transport públic per carretera
Xarxa ciclista
% persones sense connexió amb capital de comarca

24
25
26

Espai al viari per a la distribució urbana de mercaderies
Serveis de short sea shipping
Vols intercontinentals directes
Processos
Distància de recorregut desplaçaments quotidians intermunicipals
Nivell d'autocontenció en els desplaçaments quotidians
Quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
Quota transport públic intramunicipal
Quota transport públic intermunicipal
INDICADORS GLOBALS
IG1: Cost mijtà del desplaçament en mobilitat quotidiana
IG2: % de persones amb transport públic adaptat disponible
IG3: Temps mitjà dels desplaçaments en mobilitat quotidiana intramunicipal
IG4: Quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
IG5: Víctimes mortals
IG6: Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle

1
2
3
4
5
6

27
28
29
30
31
s/n
s/n
s/n
29
9
11

Escenari
Tendencial 2015

persones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

nº turisme/'000 hab
% vehicles adaptats
% estacions adaptades
Km/hora
Km/hora
%

2006
2006
2008
2008
2008
2008

473
38,15%
10,71%
17,80
30,64
100%

570
45,02%
21,88%
17,43
30,01
100%

kep/hab anuals
%
num (morts a 24h.)

2006
2007
2007

637
58,02%
58

712
59,19%
55

accidents/milió veh‐km/any
Tones
% estacions soroll > 65 LAR
en dB(A)
Tones anuals
Tones anuals
cops / any
ha.
km2/any
vehicles fora d'ús / any

2007
2006

25,72
954.507

24,18
1.232.489

2006
2006
2006
2004
2007
2007
2006

16,67%
3.512
637
0
92.290
2,04
19.355

23,00%
3.340
775
0
92.290
2,04
28.755

veh‐km per dia/km de carril
veh‐km per dia/km de carril
km/ 1000 hab
veh‐km per habitant
km/1000 habitants
%
nombre de places / 1000
habitants
serveis
vols / any

2006
2006
2008
2005
2008
2008

2.920
447
0,51
11,62
0,10
0,11%

4.035
711
0,49
12,71
0,14
0,08%

2008
2007
2008

0,0015
3
0

0,0016
4
0

km
% viatges quotidians
%
%
%

2006
2006
2006
2006
2006

11,02
72,50%
58,80%
4,30%
10,79%

11,17
69,00%
43,70%
3,70%
8,85%

€
%
minuts
%
num
Tones

2006
2006
2006
2006
2007
2008

7,30
37,97%
11,37
58,80%
58
954.507

8,48
44,98%
9,48
43,70%
55
1.232.489

TAULA I.II: Evolució dels indicadors: escenari tendencial 2015
(les caselles en verd són els indicadors de les DNM aplicables a l’instrument de planificació pdM).

Propostes del Pla

Unitat
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Mesura
codi DNM

L’escenari tendencial ens dibuixa l’escenari previst per l’any 2015 en el cas que no
s’apliquin les actuacions que apareixen en el pdM del Camp de Tarragona. És a dir,
sense portar a terme cap de les mesures que tenen per objectiu millorar la mobilitat en
el territori. Els valors dels indicadors per a aquest escenari s’han calculat mitjançant les
projeccions que apareixen en l’apartat precedent.
La taula I.II presenta l’evolució del nucli d’indicadors per a l’avaluació de l’escenari
estudiat.

Proposta de modificacions

Indicadors globals: malgrat no aplicar cap mesura hi ha indicadors que presenten
una tendència a la millora, com són l’IG 2, percentatge de persones amb transport
públic adaptat disponible, l’IG 3, temps mitjà dels desplaçaments en mobilitat
quotidiana i l’IG 5, nombre de víctimes mortals. En contraposició, els altres 3
indicadors globals presenten una evolució negativa, especialment pel que fa a l’IG 6,
emissions de CO2. Les projeccions realitzades demostren que si no s’emprenen
decididament un conjunt d’accions dirigides a la reducció de les emissions d’aquest
contaminant, els seus nivells es dispararan en un període de temps relativament curt.
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Indicadors relacionats amb els ciutadans/clients: amb les tendències de
creixement del parc de vehicles dels últims anys i segons les taxes de creixement de la
població i de l’economia definits per les DNM, la baixada esperada de l’índex de
motorització no es realitzaria. L’adaptació del parc mòbil de transport públic de
superfície a persones de mobilitat reduïda (PMR) segueix el seu curs dins de l’escenari
tendencial. Amb l’augment del trànsit (i de parades relacionades amb l’augment de
passatgers) es preveu una reducció de la velocitat comercial dels serveis d’autobusos
urbans i dels serveis d’autobusos interurbans fins a 30,01 km/h2.
Indicadors relacionats amb els impactes: l’escenari tendencial mostra una lleugera
reducció dels accidents amb víctimes per veh./km, així com també en el nombre de
víctimes mortals a les carreteres. Els darrers anys el nombre de víctimes mortals s’ha
reduït notablement, prop del 50% entre els anys 2004 i 2008. En l’escenari tendencial
s’espera, en canvi, que aquesta tendència gairebé s’aturi.
Els valors d’emissions i de consum d’energia han estat calculats en funció dels
resultats del model AMBIMOB, que calcula valors per a cada indicador segons
vehicles/km recorreguts per carretera per als escenaris base i tendencial, aplicant el
percentatge d’augment al valor absolut de l’any base. Es preveu un consum de
carburants d’automoció (per habitant) un 12% superior al de l’any base. En l’escenari
tendencial es preveu un augment de les emissions de CO2 i d’altres gasos hivernacle
d’un 29%. L’augment de la proporció de turismes de motor dièsel fa que les emissions
de PM10 augmentin un 22%. També augmentarà el percentatge de punts de control de
soroll amb valors que superen els 65 dB (A). Els residus associats al transport també
patiran un increment, que en aquest cas serà del 49%.
Indicadors d’infraestructures i serveis: l’escenari tendencial presenta millores en
alguns dels indicadors, tot i que aquestes són petites. L’escenari tendencial preveu
una ampliació de l’oferta de transport públic per carretera, la xarxa ciclista, l’espai viari
per a la distribució urbana de mercaderies i els serveis de short sea shipping.
Paral·lelament també s’espera reduir el percentatge de persones sense connexió amb
la capital de comarca. D’altra banda, es preveuen augments considerables dels

2

-1% per cada 10% d’augment de passatgers de transport d’autobús, combinat amb -4% per cada 10% d’augment dels
desplaçaments de trànsit per carretera.

indicadors d’ocupació de la xarxa viària interurbana en l‘escenari tendencial, així com
també de la intensitat de vehicles pesants a les carreteres.
Indicadors de processos: Tots els indicadors de processos presenten una situació
més negativa en l’escenari tendencial que en l’escenari base. En alguns casos les
diferències són mínimes, com és el cas de la distància del recorregut dels
desplaçaments quotidians intermunicipals. Més preocupants resulten les fortes
caigudes de la quota de transport intramunicipal a peu i en bicicleta i també la quota de
transport públic intramunicipal. Els indicadors de processos dibuixen un escenari
tendencial on l’augment de la mobilitat fa créixer la proporció i la distància dels
desplaçaments intermunicipals i on els desplaçaments amb mitjans no motoritzats i en
transport públic perden una quota important en favor d’altres mitjans menys
sostenibles.

Les set necessitats d’actuar

Dins d’un panorama general on les necessitats de minimitzar i fer sostenible l’ús dels
recursos naturals són evidents, s’identifiquen set motivacions per enfocar la millora per
assolir els sis objectius de les DNM:


Cal millorar la xarxa de transport ferroviari a través de la implantació
d’una jerarquització que doni lloc als serveis de trens locals.



La connectivitat no es fa només amb infraestructures. Cal una
superestructura, l’adaptació a canvis de serveis de l’operador i sistemes
per gestionar els serveis a partir d’una oferta integrada multimodal.



Els sistemes han de facilitar les dades per potenciar les tasques de
planificació i poder-ne avaluar les millores.



Cal actuacions per fer més eficaç el transport de mercaderies



És important establir actuacions per impulsar la mobilitat a peu i amb
bici



Cal implementar les millores necessàries en la xarxa viària, així com en
la seva gestió.



Cal assegurar una coordinació que prioritzi la integració amb polítiques
socials.
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e)

Propostes del Pla

En definitiva, els resultats obtinguts per l’escenari tendencial 2015 mostren que es fa
necessària una actuació decidida i estructurada per tal de millorar la mobilitat. Cal
afegir noves mesures a les previstes amb anterioritat en aquest pla, de manera que les
alternatives al transport privat funcionin com una xarxa capaç de captar viatgers i, per
tant, de millorar el rendiment dels indicadors ambientals.

f)

Criteris d’actuació aplicats al Camp de Tarragona

Les actuacions que es defineixen dintre del present Pla director de mobilitat pretenen
assolir els objectius marcats a les directrius nacionals de mobilitat dintre de l’àmbit
territorial del Camp de Tarragona.
Cada actuació tindrà un impacte en la forma en què els residents i visitants de les
diferents comarques del Camp de Tarragona utilitzen el transport públic i els seus
vehicles privats i, sobre tot, en la forma en què combinen els diferents modes en els
desplaçaments.

Proposta de modificacions

1. Estructurar un servei ferroviari propi al Camp de Tarragona i potenciar-ne la
utilització

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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L’aplicació de les DNM a un territori com el Camp de Tarragona, on l’existència
d’infraestructura ferroviària no articula la mobilitat, fa necessari el desenvolupament
d’un servei de transport ferroviari eficaç. En aquest sentit el pdM segueix les pautes
marcades en el Pla territorial del Camp i del Pla director urbanístic del nucli central del
Camp, i del Pla de Transports de Viatgers, per el funcionament d’aquest servei.
L’existència d’abundant infraestructura ferroviària, d’infraestructura nova actualment en
execució i més de 30 estacions, presenta una gran oportunitat per implantar un servei
de transport de gran capacitat que pugui absorbir una demanda important i doni una
estructura clara al territori del Camp de Tarragona.
Els instruments de planificació del transport de Catalunya amb una jerarquia superior
inclouen eixos estratègics d’actuació en serveis ferroviaris de rodalies, serveis
regionals d’altes prestacions i plataformes segregades per al transport públic que el
pdM particularitzarà al Camp de Tarragona d’acord amb les directrius del Pla de
transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC).
Aquest criteri és la gran aposta del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
per incrementar la mobilitat en ferrocarril. El desenvolupament dels plans existents,
permetrà la vertebració del Camp de Tarragona mitjançant expedicions freqüents en
ferrocarril que uniran en un breu espai de temps els principals nuclis de població del
territori. El transport per ferrocarril ha de convertir-se en un mitjà atractiu que combinat
amb les mesures d’altres eixos d’actuació pugui ser tant o més competitiu que el
transport privat. Per tant, es pot afirmar que el ferrocarril és un dels puntals del canvi
modal que ha de tenir lloc.
El canvi modal que persegueix aquest eix d’actuació no serà possible si no es treballa
en paral·lel en els eixos d’actuació, que fomentin:
•

El transport públic col·lectiu per carretera i la intermodalitat sense que aquesta
sigui percebuda com un fet negatiu que genera incomoditat. Això implica una
correcta coordinació dels serveis de transport públic per ferrocarril i el transport
públic en autobús i la definició d’una xarxa d’intercanviadors (Eixos d’Actuació
2 i 3)

•

La integració del transport públic urbà i interurbà per carretera i la compleció
amb la integració dels serveis de ferrocarril l’any 2012 (Eix d’Actuació 2)

•

La millora de la intermodalitat amb els mitjans de transport no motoritzats i el
vehicle privat (Eix d’Actuació 3 i 5)

•

La planificació de la mobilitat (Eix d’actuació 3)

•

L’impuls al transport de mercaderies més sostenible (Eix d’Actuació 4)

•

La Integració de les polítiques socials (Eix d’actuació 7)

•

L’Observatori de la Mobilitat (Eix d’actuació 7)

Els modes de transport per carretera són més flexibles que els ferroviaris i per tant
s’han d’adaptar als canvis plantejats davant el nou escenari ferroviari del Camp de
Tarragona. En aquest sentit, es plantegen millores en els serveis de transport interurbà
per a què, per una banda s’adaptin a aquests canvis i per l’altra, facilitin el
desplaçament dels viatgers de cadascuna de les comarques. Millores i reordenació de
serveis, adaptació d’horaris entre els diferents modes, disponibilitat i accés a la
informació actualitzada i, sense dubte, els avantatges d’un sistema integrat de tarifes
són els factors que marquen aquest eix estratègic d’actuació.
Aquest criteri és la base per permetre l’accessibilitat a indrets que d’altra manera no
seria possible arribar en transport públic. És per aquest motiu que les actuacions
plantejades en el PDM se centren en augmentar la seva competitivitat: la integració
tarifària, la creació de carrils BUS-VAO per millorar la velocitat comercial, millorar
l’accessibilitat i les freqüències.
Novament, l’estructura de xarxa que planteja el pla es fa evident en la necessitat
d’avançar en paral·lel els següents eixos d’actuació:
•

L’impuls de les actuacions de tipus ferroviari i la seva coordinació amb la resta
de la xarxa de transport del territori (Eix d’Actuació 1).

•

La millora de la intermodalitat amb els mitjans de transport no motoritzats i el
vehicle privat (Eix d’Actuació 3 i 5)

•

La planificació de la mobilitat (Eix d’actuació 3)

•

La Integració de les polítiques socials (Eix d’actuació 7)

•

L’Observatori de la Mobilitat (Eix d’actuació 7)
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L’Autoritat territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) és conscient de la
importància que té impulsar la complementarietat i la coordinació de tots els modes
utilitzats pels residents i visitants en els seus desplaçaments en el Camp de
Tarragona. La integració és un dels pilars fonamentals sobre els quals es sosté
l’eficiència d’un sistema de transports que pretén afavorir els desplaçaments
multimodals.

Propostes del Pla

2. Aconseguir que el Camp de Tarragona disposi d’un servei de transport públic
integrat

3. Planificar la mobilitat per promoure una integració dels criteris de les
competències de les administracions que l’afecten
La complexitat i amplitud dels processos del sistema de transport i mobilitat fa
necessari un coneixement dels organismes competents així com dels processos de
planificació a curt, mitjà i llarg termini.

Proposta de modificacions

Aquesta complexitat i amplitud del sistema pot comportar l’aparició de situacions
imprevistes que, per l’adopció d’objectius contraposats en diferents plans, requereixin
un procediment d’actuació eficaç que asseguri l’adopció de mesures. Per tant, es
considera essencial la coordinació entre els diferents instruments de planificació que
marca la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat del Govern de Catalunya, des dels
plans sectorials específics (PITC, PTVC, Pla territorial, etc.) fins als més locals (plans
de mobilitat urbana, Pla estratègic del Port de Tarragona, Aeroport de Reus, etc.)

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

20

Els agents i factors de la mobilitat són molts i la seva implicació és total. En aquest
sentit s’ha de considerar la interrelació de la planificació territorial, urbanística i de
mobilitat en els diferents ordres jeràrquics. De la mateixa manera que el pdM recull i
implanta les DNM al Camp de Tarragona, en coordina i n’interpreta les necessitats, els
plans de mobilitat urbana i els plans urbanístics s’han de considerar entre ells i
respecte al propi Pla director de mobilitat.
El Pla de Mobilitat del Camp de Tarragona ha de servir d’instrument per a coordinar els
diversos nivells de planificació, per territorialitzar en la mesura del possible els plans
d’ordre territorial superior i per transmetre els principis d’aquests als plans a nivells
territorials més desagregats com són els municipals.
Paral·lelament, la intermodalitat és el camí cap a la integració i connexió de les xarxes
de transport i per tant, de la seva correcta planificació depèn el nou model de mobilitat.
És a dir, la intermodalitat és l’ingredient essencial sense el qual no és possible lligar
els components que conformaran la xarxa de transport públic i privat en les seves
diverses escales en l’horitzó de l’any 2015.
La coordinació i seguiment de la mobilitat i la intermodalitat són els canalitzadors del
conjunt d’actuacions del pla. Sense elles, no serà possible la consecució de les
propostes del Pla.

4. Fomentar un transport sostenible de mercaderies
La distribució del transport de mercaderies segueix revelant un paper preponderant de
la carretera. Entre altres consideracions l’increment del preu del combustible unit als
baixos marges de rendibilitat del sector incideixen en la necessitat de fomentar
pràctiques sostenibles del transport de mercaderies tant urbà com interurbà, ja sigui en
la distribució de proximitat, com en els de llarg recorregut que tenen el origen i destí a
la zona i els de pas.
Efectuar el transport pel mode més eficient i millorar l’eficiència dels diferents modes
amb millores a la infraestructura i foment de les àrees logístiques són estratègies
bàsiques per al transport de mercaderies. En el cas concret del Camp de Tarragona és
important conèixer amb detall els moviments de mercaderies en el seu entorn, així
com identificar les millores necessàries per a què el mode ferroviari sigui més atractiu
que altres per al transport de mercaderies.

Des del punt de vista urbà, el transport i la distribució de mercaderies és un dels
elements claus del vigor social i econòmic de les ciutats, ja que juga un paper
significatiu en molts sectors d’activitat. Les decisions i actuacions amb tendència a
millorar el transport urbà de mercaderies impliquen solucions polítiques coordinades i
l’aplicació de mesures que millorin uns sistemes de distribució molt assentats.

5. Afavorir els desplaçaments mitjançant modes no motoritzats com una etapa
més del sistema de mobilitat
Els desplaçaments a peu i en bicicleta han de ser considerats una part essencial de la
mobilitat al Camp de Tarragona, si es té present la quota de mobilitat intramunicipal
presentada en la diagnosi. Cal fomentar la mobilitat no motoritzada, afavorint-la per en
relació a la utilització del vehicle privat, i per tant, les mesures que presenta aquest Pla
l’han de fer més atractiva en els desplaçaments dins dels municipis. L’impuls de la
mobilitat no motoritzada és una peça bàsica del nou model de mobilitat més sostenible
i eficient.
Per tal d’aconseguir-ho, serà necessari incrementar la seguretat en els desplaçaments
en els modes no motoritzats fent especial atenció a aquells llocs generadors de
mobilitat, permetre l’accessibilitat d’aquelles persones amb mobilitat reduïda i una
connexió adequada al conjunt de la xarxa de transport.
És per això que únicament serà possible l’objectiu modal plantejat si es fa de manera
coordinada amb les actuacions que es preveuen en relació a:
•

L’impuls de les actuacions de tipus ferroviari i la seva coordinació amb la resta
de la xarxa de transport del territori (Eix d’Actuació 1).

•

El transport públic col·lectiu per carretera i la intermodalitat sense que aquesta
sigui percebuda com un fet negatiu que genera incomoditat. Això implica una
correcta coordinació dels serveis de transport públic per ferrocarril i el transport
públic en autobús i la definició d’una xarxa d’intercanviadors (Eixos d’Actuació
2 i 3)

•

La planificació de la mobilitat (Eix d’actuació 3)

•

La Integració de les polítiques socials (Eix d’actuació 7)
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En conseqüència, l’activitat logística està molt lligada a la planificació de la mobilitat
(Eix d’actuació 3) perquè només així serà possible adoptar les solucions adequades
per a garantir que el creixement esperat del sector es faci fent prevaler l’ús dels
mitjans de transport més sostenibles, i per tant el ferrocarril ha de tenir un rol
fonamental en aquest àmbit. Paral·lelament, les actuacions que es duguin a terme en
la xarxa viària (Eix d’Actuació 6) seran claus per tal de desenvolupar sectorialment el
model de mobilitat sostenible per a la logística.

Propostes del Pla

La particular situació geogràfica del Camp de Tarragona, com a punt de confluència de
l’Eix de l’Ebre i l’Eix del Mediterrani, dos eixos de comunicació i econòmics molt
importants dins d’Europa, fa que l’activitat logística tingui un pes notable en l’economia
del territori, i que d’acord amb l’evolució esperada, aquest pes sigui creixent en el futur.
La importància econòmica de l’activitat logística i les necessitats de transport que
genera, fa que s’hagin de buscar solucions harmòniques per a que ara i en el futur, es
faci un ús adequat de les infraestructures.

•

L’Observatori de la Mobilitat (Eix d’actuació 7)

6. Adequar la capacitat de la xarxa d’infraestructura viària a la demanda de
viatges en vehicle privat

Proposta de modificacions

El vehicle privat és un mode de transport que ha de ser considerat dintre del Pla
director de mobilitat perquè és un mode essencial per determinats tipus de
desplaçaments. Tot i potenciar la xarxa i els serveis de transport públic, entre altres
motius, per atraure usuaris que utilitzen el vehicle privat per als seus moviments
quotidians, la mobilitat en vehicle privat i la seva evolució també s’ha de garantir i
planificar en el temps.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

22

Amb aquesta finalitat, el desenvolupament, la millora i el manteniment de la xarxa
viària del Camp de Tarragona és l’ instrument que ha de permetre al trànsit accedir als
seus destins i fer-ho amb nivells de servei adequats. El Camp de Tarragona també és
atravessat diàriament per un important volum de trànsit de pas atret i generat per altres
parts de Catalunya, la resta de la península i Europa. D’altra banda, la Costa Daurada i
altres zones turístiques del Camp de Tarragona generen importants volums de trànsit
a l’època estival i en altres moments puntuals de l’any que han de ser considerats.
Aquest trànsit de pas i l’estacional utilitza la mateixa infraestructura que el trànsit
quotidià del Camp de Tarragona.
D’altra banda, no n’hi ha prou amb pretendre un nivell de servei adequat a la xarxa
viària, sinó que se n’ha de millorar la seguretat. En aquest sentit, encara que el
repartiment modal dels viatges que tenen lloc al Camp de Tarragona augmenti cap a
modes de transport més sostenibles, és previsible que al llarg de la vida del Pla
director augmenti el nombre de viatges en transport privat, en consonància amb les
expectatives de creixement del parc de vehicles. Les actuacions que es proposaran
seran de nova infraestructura als corredors que hi calgui i així ho assenyali el
planejament territorial i sectorial, de condicionament de traçats existents, de
manteniment de la xarxa i desdoblaments. També es pretén actuar en la gestió del
trànsit en diversos punts de la xarxa.
Donat que un dels objectius bàsics del Pla és racionalitzar els desplaçaments en
vehicle privat, no es considera necessari proposar noves infraestructures de transport
més enllà de les ja projectades en altres plans, ja que comprometria seriosament el
canvi modal desitjat.
Ara bé, la mobilitat en vehicle privat té en l’actualitat i també tindrà en l’horitzó del PDM
la quota desplaçaments més important. Per tant, cal garantir l’accessibilitat i la
seguretat en vehicle privat i dedicar esforços a reduir els impactes generats. Per
aquest motiu és necessària una correcta planificació (Eix d’actuació 3) i la Integració
de les polítiques socials i accions de coordinació (Eix d’actuació 7).

7. Promoure la integració de polítiques socials i accions coordinades amb
repercussions en la mobilitat.
El pdM ha de promoure no només la integració dels sistemes de planificació amb
influència en la mobilitat, sinó que ha d’impulsar tant com sigui possible la influència en
aquelles polítiques que de manera indirecta afectin a la mobilitat.
La seguretat viària n’és un clar exemple, ja que la seva millora repercuteix en la
disminució de les externalitats de la mobilitat del Camp de Tarragona. El mateix es pot

dir sobre el control d’altres tipus d’externalitats, com el soroll provocat pel trànsit o les
emissions.

Per últim, la integració, la uniformitat i la defensa de les diferents polítiques que tracten
d’afavorir els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda a tot el Camp de
Tarragona és un criteri important dintre del pdM.

Propostes del Pla

L’ATM és l’ens que ha de promoure l’aplicació del contingut del PDM. Amb el
desenvolupament de les funcions que li pertoquen d’acord amb el que marca la Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, serà possible posar en marxa les actuacions que
permetin donar passos endavant cap al model de mobilitat plantejat. Per tant, els set
criteris d’actuació fan necessari que l’ATM disposi de les eines i recursos necessaris
per a dur terme les actuacions requerides.
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Proposta de modificacions

II. Eixos d’actuació del pdM i presentació de les
actuacions
Els criteris d’actuació que s’han contemplat en l’apartat anterior ens defineixen el marc
on s’emplaça el pdM del Camp de Tarragona, d’acord amb els criteris i objectius
marcats per les directrius nacionals de mobilitat, on s’assenyala la necessitat de
fomentar el transport públic en les seves diverses modalitats, afavorir el transport no
motoritzat i adequar la mobilitat en vehicle privat en termes d’eficiència econòmica i
ambiental. Per tot això s’han establert uns criteris de mobilitat basats en la relació
cost/eficiència que cal integrar en el sistema productiu de l’àrea. Igualment, en aquests
eixos d’actuació cal tenir en consideració una accessibilitat més universal que
afavoreixi una major integració social de la mobilitat a l’àrea, per incrementar la qualitat
de vida, la salut i la seguretat dels ciutadans en els seus desplaçaments sobre la base
de criteris de sostenibilitat. Es planteja una oferta del transport públic i una adequació
de la mobilitat no motoritzada que permeti, a través d’un programa d’iniciatives
concretes, coordinar les accions de diferents agents mitjançant diversos plans de
millora (tant d’infraestructures com de serveis) i altres aportacions al desenvolupament
dels instruments de planificació de la mobilitat al territori.
D’acord amb aquests plantejaments, en aquest apartat determinarem uns eixos
d’actuació que hem concretat en actuacions precises, les quals es detallen en forma
de fitxa com a document complementari..

a)

Els set eixos d’actuació
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EA 1: Serveis de tren i PSTP
Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

(Plataformes Segregades del Transport Públic)

3 mesures, 6 actuacions

EA 3: Integració politiques
urbanístiques amb la planificació
de la mobilitat

EA 2: Integració Transport
Col·lectiu (Sistemes i serveis nous)
5 mesures, 10 actuacions

EA 4: Promoció del transport
sostenible de mercaderies
6 mesures

8 mesures

EA 5: Promoció dels
desplaçaments a peu i amb
4 mesures
bicicleta

EA 6: Millores a la xarxa viària
i la seva gestió
3 mesures

EA 7: Integració de polítiques
socials i accions de coordinació
7 mesures

FIGURA II.I:Eixos d’actuació del pdM del Camp de Tarragona

Mitjançant un procés de participació amb els ens consorciats, els consells comarcals,
els diferents equips del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya (DPTOP) i actors del territori (vegeu document 2) s’han
establert les propostes del pla basades en set eixos d’actuació concebuts per
respondre a les necessitats anteriorment definides (Figura II.I). Hi ha un total de 36
mesures organitzades en 44 actuacions.
Cadascun dels set eixos d’actuació es presenta com un capítol d’aquest document.

b)

Presentació de les actuacions

•

Una descripció de les activitats previstes

•

Els objectius (diferents apartats per identificar els objectius de les DNM, els
objectius operatius del pdM i els objectius ambientals)

•

La identificació de l’actor responsable i dels altres actors que hi han
d’intervenir, la definició de l’àmbit i una valoració del grau de complexitat de la
implantació

•

Els indicadors de seguiment

•

Els costos (segons concepte d’inversió o explotació) per actor implicat. En els
casos rellevants es fa referència a altres plans i el fons de finançament

•

Les tasques per realitzar segons calendari anual.
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Com es mostra a la Figura II.II, la fitxa inclou:

Propostes del Pla

Les propostes del pla es componen de 36 mesures organitzades en 44 actuacions,
cadascuna de les quals es descriu en una fitxa seguint el model que es presenta a
l’annex 1.

Títol
A1.1.1

Rodalies Línia 1 (PTVC 2008-2012)

Descripció de la mesura

Descripció

L a G eneralitat de C atalunya mitjançant el Departament de P olítica T erritorial i O bres P úbliques ha desenvolupat el P la de transport de
v iatgers de C atalunya 2008‐2012 (P T V C ). Aquest pla defineix les línies d’actuació sobre l’oferta de serveis de transport públic de viatgers de
C atalunya entre el 2008 i el 2012. E n el camp de les rodalies ferroviàries, davant l’imminent traspàs de competències, el P T V C planteja la
creació de tres noves xarxes de rodalies entorn de les capitals de província que, com T arragona, encara no disposen d’aquest servei. E l
serv ei de R odalies de T arragona aprofitarà l’extensa infraestructura ferrov iària existent i infrautilitz ada, a la qual s’afegeix l'alliberada per la
nov a línia d’alta v elocitat desplaçada de la costa.
De les quatre línies plantejades al P T V C , en aquesta actuació es tractarà la L 1 que passaria entre S an V icenç de C ., T arragona i R eus, amb
2 expe/h/sentit durant les dues hores punta i 1 expe/h/sentit la resta del temps de 6.00 a 22.00 (18 expe. per sentit en total). C om a material
rodant el P T V C planteja unitats C IV IA de 3 cotxes (387 places). Aquesta actuació i la posada en marxa de la L 1 permeten estructurar la
mobilitat al C amp de T arragona, de manera que es fa compatible el canvi modal i la integració amb altres serv eis de transport de viatgers,
com els ferrocarrils regionals d’altes prestacions.

Ambit d'actuació
C amp de T arragona

Objectius específics
1. E structurar la mobilitat del C amp de T arragona, racionalitz ant els serv eis amb l'oferta d'infraestructura i la demanda de v iatges
2. E stablir una oferta de serv eis ferroviaris que impulsi el canvi modal
3. P otenciar la integració de l'oferta de transport públic (serveis regionals, R odalies de B arcelona)

Actuacions a dur a terme

Proposta de modificacions

1.
2.
3.
4.

E laboració del projecte d'explotació
P la de finançament
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars
E stabliment del servei

Grau d'eficàcia dels objectius generals
O bjectius del P DM:
1
E ficàcia

Responsable

2

Actors
implicats

3

O bjectius ambientals:
1
2
E ficàcia

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsables de la mesura
R esponsabDP T O P (S ecretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

R E NF E o Nou operador
Ministerio de F omento
DP T O P (S ecretaria per a la Mobilitat)
AT M C dT

Valors locals de seguiment

Relació amb
les DNMs

2009
6.500

V iatgers/dia L 1 (tram T arragona ‐ R eus)
E ntrada en operació servei L 1 (5 anys)
E stimació del canv i modal (% repartiment modal O D princi
Indicador de qualitat del servei o satisfacció de v iatger

2011

2010

2012
7.900

2013

2014

2015

X
X
X

X

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
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P erspectiv a dels ciutadans / clients
E ficàcia

1

2

3

4

5

6

P erspectiv a d’impactes

7

8

9

10

P erspectiva d’infraestructures i serveis
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E ficàcia 16

17

18

19

20

21

11

12

13

14

15

P erspectiv a de processos
22

23

24

25

26

27

28

Costos
Cost de les actuacions
pdM

Altres

AT M C dT

C ost inversió:
C ost E xplotació:
S ubvenció:
T otal:

Programació
temporal

(1) P la de ref

D P T O P (1)

O perador/MIF O

mat. mòbil
20.000 €

16.019.769 €

20.000 €
P TVC

16.019.769 €
R eferència

Import:

C apitol P rogramació de les neces s itats de finançament
(R odalies 10.267M€)

16.019.769

Calendari de les actuacions
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

E laboració del projecte d'explotació*
P la de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars*
E stabliment del serv ei
* A l'es pera de l'es tudi per definir el calendari es pecífic d'actuacions

FIGURA II.II: Presentació de la fitxa de les actuacions del pdM del Camp de Tarragona.

Els indicadors d’implantació o de seguiment varien segons l’actuació proposada. Són
variables presentades amb unitats per quantificar-les i n’hi ha de tres tipus:
•

Indicadors per quantificar l’assoliment dels objectius de les DNM (per exemple,
la quantificació dels quilòmetres de carril bici implantats permet calcular
l’indicador DNM 22: carrils bici per mil habitants)

•

Indicadors per quantificar l’assoliment dels objectius ambientals (per exemple,
es defineix el nombre de passatgers per any dels nous serveis de rodalies)

•

Altres indicadors per facilitar el seguiment de les actuacions, per saber quantes
actuacions estan actives i quantes ja s’han finalitzat (per exemple, es defineix
com a indicador l’entrada en operació d’un nou servei).

Una fitxa d’una actuació pot fer referència pel que fa al finançament, a altres plans. Per
exemple, l’actuació A1.1.3, rodalies línia 3 fa referència al PTVC per al finançament del
servei i al PITC per finançar la connexió la Plana-Picamoixons amb Valls.

A l’hora d’interpretar l’apartat d’objectius de les fitxes cal dir que les actuacions
s’adrecen al compliment dels 28 objectius de les directrius nacionals de mobilitat.
La figura II.III presenta aquests objectius de les DNM segons les quatre perspectives
següents:
•

Ciutadans

•

Impactes

•

Infraestructures i serveis

•

Processos
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Poden existir relacions entre actuacions de diferents eixos d’actuació. Per exemple, la
part més urbana de la xarxa ciclista constitueix l’actuació A3.8, intercanviadors tren–no
motoritzats (on es proposa construir carrils bici a l’entorn de les estacions) mentre que
la major part de la xarxa ciclista figura com l’actuació A5.1, xarxa ciclista.

Propostes del Pla

S’assenyalen diverses actuacions sobre un concepte. És el cas dels serveis de
rodalies (més d’una línia), de les millores d’oferta de transport públic interurbà i de les
millores de xarxa viària. Cada actuació té la seva fitxa i la manera d’agrupar actuacions
del mateix concepte dóna la categorització de mesures.

Proposta de modificacions
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FIGURA II.III: Els 28 Objectius DNM.
Font: DPTOP, directrius nacionals de mobilitat, 2007

Per assegurar una bona cobertura dels objectius, cada fitxa n’indica el grau de
cobriment de cadascun mitjançant cel·les en groc:
•

Cap cel·la groga: cap vinculació amb aquest objectiu

•

Una cel·la groga: existeix una lleugera relació amb l’objectiu

•

Dues cel·les grogues: existeix una relació bastant forta amb l’objectiu

•

Tres cel·les grogues: l’actuació està adreçada principalment a cobrir aquest
objectiu

L’apartat 8.1 d’aquest document presenta la quantificació de la cobertura dels objectius
DNM seguint un exercici d’assignació de punts (un punt per cel·la groga). Aquest
exercici ha servit per detectar els objectius DNM poc coberts amb els dissenys inicials

del programa i per avaluar la cobertura aconseguida amb les actuacions finalment
incloses al pressupost.
Tal com es descriu a l’apartat I.a, el pdM adopta com a objectius operatius els tres
criteris de les DNM:
1.

Organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures de tal manera
que minimitzin la distància dels desplaçaments

2.

Traspassar desplaçaments als mitjans més adients a cada àmbit

3.

Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport i reduir-ne els costos
externs unitaris.

Propostes del Pla

També s’han proposat 10 objectius ambientals (vegeu Informe de sostenibilitat
ambiental – informe preliminar). D’aquesta manera, les fitxes estan preparades per
avaluar la cobertura d’aquests objectius.
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1.

Eix d’actuació 1: serveis de tren i PSTP
(plataformes segregades del transport públic)

Proposta de modificacions

Les tres mesures de l’eix d’actuació 1 que es proposen són:
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•

Serveis de rodalies de Tarragona

•

Serveis de trens regionals

•

Plataforma segregada del transport públic (PTSP).

“Un objectiu bàsic és potenciar la complementarietat i la coordinació dels mitjans, atès
que aquesta és la base de l’eficiència del conjunt del sistema de transport públic. En
aquest sentit els plans han de contenir actuacions concretes de coordinació entre els
serveis d’autobús i de ferrocarril. En primer lloc, han de preveure la implantació i la
potenciació dels serveis d’aportació al ferrocarril.” A partir d’aquesta directriu del Pla de
transports de viatgers de Catalunya (PTVC) s’han definit les primeres quatre
actuacions, com la concreció dels serveis de rodalies de Tarragona descrits dins del
PTVC.
El PTVC treballa sobre un horitzó que va del 2008 fins al 2012. Un dels objectius
d’aquest pla és fixar els criteris per a la millora de la xarxa de transport públic de
viatgers a Catalunya, criteris que hauran de respectar el conjunt d’instruments de
planificació que s’hagin de desenvolupar en els àmbits dels consorcis del transport
públic o a nivell comarcal o local.
El PTVC fa una anàlisi comparativa dels diferents serveis ferroviaris dels territoris de
Catalunya i proposa nous serveis de rodalies del Camp de Tarragona (Figura 1.1) i
nous serveis regionals.

1.1

Rodalies de Tarragona (actuacions A1.1.1 – A1.1.4)

Aquesta ordenació tracta d’utilitzar al màxim la infraestructura existent, reforçant la
freqüència de pas com a forma d’impulsar el sistema de rodalies del Camp. Els serveis
de rodalies proposats son les 4 línies del gràfic (al pdM es defineix com actuacions
1.1.1 fins 1.1.4 respectivament):
•

L1: Reus-Tarragona-Torredembarra-Sant Vicenç de Calders

•

L2: Tarragona–Reus-Falset-Marçà

•

L3: Tarragona-Reus-Alcover-La Plana–Picamoixons-Montblanc

•

L4: Torredembarra–Tarragona-Salou-Cambrils

Aquests nous serveis de rodalies del Camp de Tarragona es preveu que tinguin, per a
cadascuna de les línies, un mínim de dos serveis per hora en cada sentit. Com és lògic
i donat que es pretén reforçar l’accessibilitat i potenciar el canvi de mode, per exemple

Propostes del Pla

entre Tarragona i Reus, els serveis seran cada 10 minuts durant l’hora punta de matí i
tarda.

FIGURA 1.1: Rodalies del Camp de Tarragona

Dels quatre serveis definits al PTVC, la línia L1 (Sant Vicenç de Calders-TarragonaReus) és la que tindrà més demanda. La importància d’aquesta actuació sobre les
altres resideix en:
•

El progressiu desviament de la via de la costa amb la posada en marxa de serveis
de llarg recorregut per al trajecte de l’AVE que dóna capacitat per implantar aquest
servei .

•

La connexió entre els serveis de rodalies de Barcelona a Sant Vicenç de Calders
amb el servei actual –de línies regionals o de llarg recorregut– és un dels punts de
major interès en la línia.

Les altres tres línies amb costos d’explotació anuals inferiors als de la L1 –però sense
la demanda de passatgers de connexió amb els serveis de rodalies de Barcelona–
estan dissenyades per donar servei als tres ramals de l’eix central:
•

L2 cap a Falset-Marçà

•

L3 cap a la Plana-Picamoixons

•

L4 cap a Cambrils
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(Font PTVC, 2009)

L’actuació plantejada proposa la implantació d’aquests serveis com una millora que
l’operador podria assumir, sempre que es trobi el finançament per al material mòbil. Es
proposa la posada en marxa dels serveis per a l’any 2012. El 2009, encara s’estaven
redactant els estudis enfocats a definir la implantació i operativitat de les línies de
rodalies. Un cop enllestits es podrà obtenir un calendari més fiable de les actuacions.
Els costos d’explotació es basen en costos de l’operador actual segons xifres del
PTVC, per 3 dels 6 anys del pdM.

Proposta de modificacions

Les estacions de Tarragona (L1,L2, L3 i L4), Reus (L1, 2 i 3) i Torredembarra (L1 i L4)
es presenten com els intercanviadors dels serveis de rodalies del territori (vegeu eix
d’actuació 3, actuacions 3.6, 3.7 i 3.8).
La proposta preveu l’entrada en servei d’aquestes línies l’any 2012 (3 anys d’operació
dins del pdM). En el cas de la línia L4, l’entrada queda vinculada amb el desviament
dels serveis EuroMed quan quedi operatiu el nou traçat del Corredor Mediterrani. En el
cas de la L3, la implantació de serveis entre Reus i Valls estarà condicionada a
l’entrada en servei de la connexió ferroviària entre Alcover i Valls per la PlanaPicamoixons. La rendibilitat de la línia L2 també es podria millorar en augmentar els
serveis a les estacions. El PTVC no presenta els costos de les línies desglossats.
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TAULA 1.1: Costos (anuals) de l’augment dels serveis de tren
Font: PTVC

Els serveis de ferrocarril de rodalies definits en el Pla de transport de viatgers de
Catalunya 2008-2012 (PTVC) contemplen connexions entre 5 de les 6 capitals de
comarca: Tarragona, Reus, Valls, Falset i Montblanc. En el cas de Valls, la connexió
dependrà de la realització de les obres necessàries a la Plana-Picamoixions, mentre
que per a Falset i Montblanc, l’arribada de les rodalies dependrà del resultat d’un
estudi de demanda que n’analitzi la viabilitat social.

•

Tarragona – Reus: 14 minuts

•

Tarragona – Vila-seca: 8 minuts

•

Tarragona – Altafulla: 8 minuts

•

Tarragona – Torredembarra: 11 minuts

•

Tarragona – Port Aventura: 11 minuts

•

Tarragona – Salou: 15 minuts

•

Tarragona – Sant Vicenç de Calders: 19 minuts

•

Tarragona – Cambrils: 20 minuts

•

Tarragona – la Selva del Camp: 27 minuts

•

Tarragona – Alcover: 33 minuts

•

Tarragona – la Plana - Picamoixons: 38 minuts

Condicionat als estudis necessaris (Montblanc i Falset) i les obres d’infraestructures
necessàries (Valls), els temps a aquestes capitals de comarca serien els següents:
•

Tarragona - Valls: 43 minuts

•

Tarragona – Montblanc: 45 minuts
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Tota la xarxa de rodalies quedarà englobada en el projecte d’integració tarifària previst
per al conjunt de Catalunya (actuació A2.1.2). L’objectiu de les rodalies és connectar
en un temps reduït les principals localitats del Camp de Tarragona, i garantint la
competitivitat respecte el vehicle privat. Amb unes freqüències atractives, tal com es
presenten en la figura 1.1 i uns temps de trajecte curts, és possible aconseguir-ho. A
continuació es llisten els temps de trajecte des de Tarragona, a les diferents
poblacions que integren la xarxa de rodalies:

Propostes del Pla

La connexió de Valls mitjançant Rodalies als principals nuclis de població del Camp de
Tarragona és bàsica per la correcta vertebració del territori. Tot i que en termes de
volum de trànsit diari, el corredor Valls – Tarragona resta lluny dels 4 principals
corredors de mobilitat de l’àmbit, és el cinquè eix en volum de desplaçaments, i per
tant, cal oferir una alternativa ferroviària als habitants de l’Alt Camp. Per aquest motiu,
es considera que la inversió de 12M€ que el Ministeri de Foment hauria de realitzar i
que està prevista en el PITC, és necessari que es dugui a terme dins de l’horitzó del
pdM del Camp de Tarragona.

•

Tarragona – Marçà - Falset: 49 minuts

Els costos d’explotació es basen en la marca CIVIA definida al PTVC, però del model
de 3 cotxes, que dóna una capacitat de 387 places a cada tren. Aquesta capacitat es
considera molt adequada per als eixos de la costa i de connexió entre Tarragona i
Reus. Però per als trajectes interiors, aquesta unitat dóna una capacitat i un cost
sobredimensionats comparats amb la demanda. En el moment de realitzar els estudis
de prolongació i en funció de les determinacions de l’estudi TramCamp, es proposa
comprovar la possibilitat d’utilitzar equips mòbils més lleugers per als trams de les vies
interiors que surten de Reus.

Proposta de modificacions

La definició de les línies que mostra el PTVC és una primera aproximació a la
configuració de les rodalies territorials, ja que la DGTT pretén posar en marxa un
estudi global d’implantació i operativitat de les xarxes de rodalies territorials de Lleida,
Tarragona i Girona.
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1.2

Pla de serveis – trens regionals (actuació A1.2)

Està previst que amb el projecte de Corredor Mediterrani es completi la connexió entre
Perafort i l’Hospitalet de l’Infant l’any 2012. Aquest projecte té una importància
fonamental per establir serveis ferroviaris al territori:
•

Desvia els serveis de llarg recorregut (EuroMed) que actualment passen per la via
costanera

•

Inclou la construcció de 4 estacions noves que, amb la de l’AVE del Camp de
Tarragona, donen accés a serveis regionals per al trajecte Corredor Mediterrani

•

Són estacions que haurien d’estar connectades amb serveis locals si es vol
rendibilitzar la funcionalitat de la línia principal segons els objectius establerts pel
pla. El cas més clar és l’estació Central, per la proximitat de l’Aeroport de Reus.

(Font PTVC, 2009)

Propostes del Pla

FIGURA 1.2: Serveis regionals complementaris

El PTVC preveu la posada en marxa dels serveis de regionals d’altes prestacions per
cada sentit següents:
•

Tarragona – Barcelona: 32 expedicions diàries (40 minuts)

•

Lleida – Tarragona: 12 expedicions diàries (30 minuts)

•

L’Aldea/Amposta – Tarragona: 5 expedicions diàries (20 minuts)

Respecte als regionals convencionals el PTVC preveu actuar d’acord amb els criteris
següents:
•

Cap tram servit actualment pels trens regionals pot perdre l’oferta.

•

A les zones on no s’ha plantejat un servei de rodalies, es manté o es millora
l’oferta actual de regionals.
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L’actuació prevista examinarà i definirà les opcions de nous serveis que sorgeixen i de
la racionalització dels serveis regionals existents, tenint en compte els estudis de
prolongació dels serveis de rodalies. Com a mínim, es preveu la posada en
funcionament del nou servei regional d’altes prestacions definit al PTVC. Els costos
presentats assumeixen l’entrada en servei l’any 2013 (2 anys d’operació).

•

On s’ha previst un servei de rodalies, es considera la reducció de les parades o
de les freqüències de regionals, sempre que la freqüència acumulada resultant
(regionals més rodalies) millori.

•

A les zones on s’ha proposat un servei de regionals d’altes prestacions, se’n
considera la quota relativa per tal de disminuir les freqüències de la relació
directa.

Proposta de modificacions

D’acord amb els criteris anteriors, la proposta de freqüències per sentit dels serveis
regionals convencionals quedarà així:
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•

Tarragona – Barcelona: 24 exprés

•

Tarragona – l’Aldea-Amposta: 5 exprés i 8 regionals
o

Tots exprés entre Tarragona i Cambrils

o

15 regionals entre Tortosa i l’Aldea-Amposta

•

Tarragona – Lleida: 5 regionals (seran exprés en el tram de rodalies

•

Barcelona – Valls .- Lleida: 5 regionals

1.3. Plataforma segregada de transport públic (actuació A1.3)
El PITC conté un seguit d’actuacions a la zona que han estat ampliades a partir del Pla
territorial del Camp de Tarragona i diversos acords entre ajuntaments de la zona i el
Ministeri de Foment. En aquest sentit cal mencionar, com aspectes a considerar, els
que s’assenyalen a la Taula 1.2 i es concreten en:
•

Dos traçats proposant portar la línia ferroviària a l’interior de la ciutat de
Tarragona

•

La interconnexió dels diferents serveis a l’estació Central del Camp

La taula següent presenta les actuacions previstes al PITC (DPTOP, 2006). Algunes
de les actuacions afecten més d’un territori i les xifres d’inversions s’han estimat per
tenir-ho en compte.

Actuació

TramCamp

Corredor Mediterrani
posterior desdoblament

3

Admin.
Titular
Generalitat

i AGE

Pressupost
(M€)
200

(una part
3
1.560

Estacions tractades

Fase 1
(200615)

Diverses parades: Aeroport,
Central del Camp, Salou-PA...

X

de) Estació
Central,
Hospital de l’Infant

Cambrils,

X

Segons l’apartat “Proposta de la Xarxa Ferroviària” del PITC, ho cobreix tot (també Terres de l’Ebre)

Fase 2
(201530)

X

Actuació

Admin.
Titular

Connexió Reus-Valls
Modernització i
línia Reus-Casp

AGE

millora AGE

Variant de Reus

Total PITC

Reus

12

4

Estacions tractades

Valls, La Plana

Fase 1
(200615)
X

AGE

(una
6
20

part

de) Diverses estacions

X

– AGE

(una
180

part

de) Constantí, Perafort

X

AGE

8

60

7

Reus

1.360

Fase 2
(201530)

X

(Una part de) Falset
5
82

Pla de millora d’estacions
Rehabilitació
Roda

Pressupost
(M€)

X

430

930

TAULA 1.2: Actuacions ferroviàries previstes al PITC.
Font: DPTOP, adaptació pròpia.*-

D’altra banda, el 29 de juliol de 2010, la Direcció General del Transport Terrestre va
presentar un estudi informatiu d’implantació d’un sistema tramviari al Camp de
Tarragona, el qual figura com a actuació del PITC amb previsió de ser realitzable
parcialment dins de l’horitzó del pdM. Així doncs, el TramCamp connectarà els
principals municipis de la zona central del Camp de Tarragona, amb recorreguts dins
dels nuclis urbans en sistema tramviari i inclourà la connexió del sistema amb la
terminal de l’Aeroport de Reus i l’estació Central del futur Corredor del Mediterrani.
El Tramcamp, a diferència de les rodalies, no és un mode connexió ràpida entre les
principals localitats del Camp de Tarragona; sinó que és un mode transport que
vertebra i facilita la mobilitat intramunicipal i intermunicipal de curta i mitja distància
mitjançant les seves nombroses parades. El seu objectiu és donar cobertura a les
principals concentracions de població actuals i als creixements urbanístics del futur,
facilitant-ne una connexió en transport públic que depèn bàsicament del transport urbà
i interurbà en l’actualitat. Al mateix temps, ha de donar resposta a les necessitats de

4

Apartat “Proposta de la Xarxa Ferroviària” del PITC.

5

Apartat “Proposta de la Xarxa Ferroviària” del PITC.

6

Apartat “Proposta de la Xarxa Ferroviària” del PITC.

7

Apartat “Proposta de la Xarxa Ferroviària” del PITC.

8

Estimació pròpia, segons assumpcions.
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Les iniciatives de millores ferroviàries dels convenis de Reus i Tarragona amb l’Estat i
la Generalitat també estudien trajectes nous o millores de vies existents. L’Ajuntament
de Tarragona, el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques han acordat presentar un estudi basat en la desviació de la línia actual pel
traçat presentat al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Les principals
característiques d’aquest són: la variant de Tarragona, que permetrà traslladar l’actual
estació a una zona més cèntrica del municipi i la variant de Reus, que vorejarà el
municipi per l’est de la ciutat i permetrà una connexió amb l’aeroport. En aquest sentit
es preveu realitzar la primera fase del desviament del trajecte de Tarragona dins del
període de vigència del pdM.

Propostes del Pla

*Les inversions proposades al PITC marcades en blau a la taula no figuren en els plans estatals disponibles en el
moment de la redacció d’aquest document.

transport que es plantegen en la mobilitat turística durant els mesos d’estiu en les
poblacions costaneres.

Proposta de modificacions

En la figura 1.3 apareix la proposta de traçat de Tramcamp, que es presenta en l’estudi
informatiu.
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FIGURA 1.3: Proposta de recorregut del Tramcamp
(Font: Estudi Informatiu, 2010)

Les 30 estacions previstes donaran servei als municipis de Tarragona, Reus, Cambrils,
Salou, Vila-seca i la Canonja , distribuint-se així:
•

Cambrils: 5 estacions

•

Salou: 4 estaciona

•

Vila-seca: 3 estacions

•

Reus: 10 estacions

•

La Canonja: 3 estacions

•

Constantí: 1 estació (fora del nucli principal de població)

•

Tarragona: 4 estacions

En el cas de la ciutat de Tarragona, el projecte informatiu no concreta el seu traçat a
partir de la Plaça Imperial Tarraco. Per aquest motiu, és important considerar la
necessitat que la prolongació de les vies s’orienti, cap el centre de la ciutat en la
implantació de la nova estació prevista i als seus creixements al nord (Sescelades),
sent important que el Tramcamp doni cobertura a les facultats que la URV té a la ciutat
(Campus Catalunya i Campus Sescelades).

Estació Central del Camp

•

Reus Nord

•

la nova Estació de Cambrils

•

Vila-seca estació

En el cas de l’Estació Central del Camp, la seva arribada en l’horitzó del pla és
especialment interessant, donat que el Tramcamp serà un mitjà de transport que
permetrà la connexió amb l’aeroport. En el principal intercanviador del Camp de
Tarragona, a més es podrà connectar amb els serveis de ferrocarril d’altes
prestacions, tant regionals com de llarg recorregut, i amb el bus urbà i interurbà. A
l’estació de ferrocarril actual de Reus (Reus Nord), estarà connectat amb rodalies,
regionals convencionals, i autobús urbà i interurbà. En el cas de Cambrils es podrà
connectar amb rodalies, els serveis de ferrocarril d’altes prestacions, tant regionals
com de llarg recorregut, i amb el bus urbà i interurbà. Finalment, en el cas de Vila-seca
la connexió serà amb rodalies, regionals, i els autobusos interurbans.
A més a més, ha de ser possible dur a terme el canvi de mode de transport en la resta
de la xarxa proposada pel Tramcamp. Especialment rellevants han de ser en aquest
sentit, les parades de l’estació d’autobusos de Tarragona i la del Carrilet a Reus,
contigua a l’estació d’autobusos de Reus. En la resta de parades, s’haurà de
contemplar que hi hagi una parada de bus urbà o interurbà a menys de 300 metres de
distància.
La creació d’aquesta infrastructura pot plantejar modificacions importants en les
dinàmiques de mobilitat en l’àrea central del Camp de Tarragona. Això s’ha de reflectir
en una forta potenciació del transport públic i una modificació important en els fluxos
entre les principals ciutats del seu traçat.
Fins al moment, s’ha portat a terme l’estudi informatiu, amb una previsió d’inversió
d’uns sis cents milions d’euros, mentre que en el PITC la previsió és que durant la
seva primera fase fins al 2016, la inversió representi dos cents milions. Aquest fet,
conjuntament amb la determinació de l’estudi d’iniciar actuacions per fases i l’ús
alternatiu de vies de ferrocarril existents amb nous traçats, al que hi ha que afegir un
alentiment de les previsions d’inversió en els propers anys, obliga a considerar que
serà molt a finals de la primera fase del PdM - a revisar en la seva meitat del període
de sis anys de duració – que aquest sistema de transports concretarà la seva
funcionalitat especifica en el sistema de transports en la part central del Camp. Tot
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•

Propostes del Pla

El Tramcamp connecta amb 4 dels intercanviadors previstos en la taula 3.2:

això comporta que la revisió del Pla sigui el moment més adequat per tal d’ajustar de
manera precisa les preferències d’actuació i la seva integració en la mobilitat global de
la zona.
Com a criteri general de preferència, cal plantejar el desenvolupament d’aquest
sistema de transport donant prioritat en la seva implantació a les zones de major
mobilitat, és a dir, en la vertebració dels trajectes previstos entre Tarragona i Reus.
Paral·lelament, s’ha d’estudiar la possibilitat d’utilització de la plataforma per Cambrils i
Salou, permetent el desplaçament cap a l’interior de la via entre Tarragona i València.

i. Millores de les estacions ferroviàries

Proposta de modificacions

La necessitat de realitzar millores a les estacions es proposa amb la finalitat de dotar
de millors serveis els usuaris. Les actuacions contemplades són les següents:
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•

Els eixos d’actuació 1 i 3 defineixen la jerarquització dels serveis i han
d’assegurar que els dissenys de les noves estacions es fan amb criteris
d’accessibilitat.

•

Les actuacions A3.6 – A3.8 de l’eix d’actuació 3 donaran millores a estacions
actuals dins del concepte d’intercanviadors.

•

Les actuacions de l’eix d’actuació 3 inclouen una acció per a la millora de
l’accessibilitat de les PMR a les estacions.

Les actuacions esmentades s’han d’entendre de manera conjunta, amb la
determinació de fer que els desplaçaments en ferrocarril siguin més atractius per a
l’usuari. L’objectiu d’aquestes actuacions és augmentar la utilització del ferrocarril com
a mitjà de transport per unir les principals poblacions de l’àmbit, integrant-lo a la xarxa
de transport públic potenciant els intercanviadors. Com a resultat, el paper de les
estacions serà més important, i per tant, han de complir la seva missió de facilitadors
del canvi de mitjà de transport d’una manera confortable per a l’usuari. Paral·lelament,
les estacions i intercanviadors han de ser llocs accessibles per a tots els usuaris. Cal
avançar en l’adaptació de les estacions per a les persones amb mobilitat reduïda i
garantir-ne la mobilitat.

1.4. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 1
La taula següent presenta el resum de les actuacions proposades per a l’eix d’actuació
1. La major part dels costos provenen dels apartats d’altres plans. Es destaquen els
costos de noves infraestructures del Pla d’infraestructures de transport de Catalunya:
PTSP (TramCamp, 200 M€, als que cal afegir els 220M€ de la connexió del Corredor
del Meditarrani amb l’AVE), de l’actuació A1.3 i de la connexió Reus–Lleida i Valls–
Lleida a Picamoixons de l’actuació A1.1.3.

Codi
A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.2
A1.3

Cost pdM
Descripció
Total costos ATM
Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes Segregades del Transport Públic)
Rodalies Línia 1
20.000
Rodalies Línia 2
20.000
Rodalies Línia 3
20.000
Rodalies Línia 4
20.000
Pla de serveis - Trens Regionals
20.000
Plataforma Segregada de Transport Públic (PSTP)
50.000
subtotal
150.000

Cost altres plans
Total costos altres plans
16.019.769
5.371.090
20.622.899
6.651.409
8.116.240
430.400.000
487.181.406

TAULA 1.3: Resum costos de l’eix d’actuació 1: serveis trens i PSTP.
Font: elaboració pròpia

Propostes del Pla

Els costos atribuïts a l’ATM corresponen a la contractació de personal amb dedicació
parcial durant els anys de vigència del pla per a la realització del seguiment i la gestió
de l’aplicació de les mesures. En cap cas fan referència a la realització d’estudis
d’implantació i operativitat de les línies de rodalies territorials.
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2.

Eix d’actuació 2: transport col·lectiu de superfície

Proposta de modificacions

Es proposen 5 actuacions desenvolupades en un total de 10 subactuacions:
•

Sistema Tarifari Integrat (2 actuacions)

•

Eines de informació a l’usuari (3 actuacions)

•

Actuacions per augmentar l’ocupació dels vehicles

•

Altres serveis de transport col·lectiu (3 actuacions)

•

Millores del transport públic per carretera

La redacció d’aquest apartat ha tingut en compte les previsions del PTVC, Taula 2.1,
l’anàlisi dels serveis actuals i una valoració de les propostes rebudes a les reunions de
participació.
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TAULA 2.1: Necessitats de finançament dels serveis de transport per
carretera.
Font: PTVC, 2009

2.1.

Integració tarifària (actuació A2.1)

Es proposen dues actuacions:
•

Sistema Tarifari Integrat fase 1: serveis d’autobusos (ja efectuada)

•

Sistema Tarifari Integrat fase 2: serveis de tren

La segona fase –la integració dels serveis de trens– es preveu que es realitzi a partir
de l’any 2011, de forma progressiva amb la implantació de les línies de rodalies.
En aquests moments està en marxa l’estudi d’integració tarifària a tot Catalunya per a
l’any 2012.

2.2.

Eines d’informació a l’usuari (actuacions A2.2.1 - A2.2.3)

Es proposen tres subactuacions:
•

Informació a l’usuari (estàtica)

•

Informació dinàmica a l’usuari

•

Millora de les eines de planificació

Aquestes actuacions estan emmarcades dins del Pla estratègic de la integració
tarifària 2009. Aquest pla contempla, entre els processos planificats, la definició de
processos d’estandarització i homologació, els sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE) i
els sistemes d’informació al client (SIC), a més de coordinar les atribucions de la
DPTOP i l’ATM del Camp de Tarragona. Aquest document s’ha d’anar renovant i
actualitzant periòdicament, és per això que en els propers anys es preveu l’elaboració
de més documents de planificació estratègica. En l’actualitat, el DPTOP està duent a
terme un projecte de nou router per millorar els sistemes d’informació de dades de
totes les línies de transport públic ferroviari i per carretera.
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La primera fase es va començar a implantar al llarg de l’any 2008, de forma
progressiva, començant amb els títols d’ús més llargs, abans d’afrontar els títols de
gran tiratge i rotació, i s’ha completat el 2009. El fet que alguna tasca ja estigui feta
abans de l’aprovació del pdM té menys importància que la gestió del cost d’explotació
que aquesta actuació implica. Com un dels pilars del pdM, aquesta actuació generà
dades fonamentals per a altres tasques de planificació.

Propostes del Pla

La integració tarifària dels serveis de transport de viatgers permet realitzar
transbordaments en transport públic que permeten a l’usuari del sistema realitzar els
seus desplaçaments origen-destinació amb transbordaments dins d’un límit horari i
amb un sol títol de transport. El Sistema Tarifari Integrat és una eina fonamental per
connectar els serveis i promocionar l`ús dels mitjans de transport públic col·lectiu.
Aquesta actuació, contempla la integració dels serveis d’autobús urbà i interurbà de
l’àmbit del Camp de Tarragona, així com el seu seguiment durant el període de
vigència d’aquest pla.

2.2.1. Informació a l’usuari (actuació A2.2.1)

Proposta de modificacions

La informació actualment disponible per l’usuari del transport públic és limitada (grau
de difusió). És important proporcionar el màxim d'informació sobre el servei i amb un
format que sigui senzill d’entendre, no només als usuaris actuals sinó també als
usuaris potencials. En línia amb el PTVC, aquesta actuació proposa implantar noves
marquesines al territori del Camp de Tarragona, per cobrir, en primera instància, els
municipis actualment sense cap marquesina, i per reforçar l’accés a la informació i la
qualitat del servei als municipis amb poques marquesines en relació al nombre de
parades i al volum de passatgers. Aquesta actuació també contempla equipar totes les
parades del territori de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat que ja disposin
d’equipaments, en termes de la informació sobre els seus serveis.
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El primer pas que cal donar és dur a terme un inventari les parades d’autobús i la seva
corresponent georreferenciació9. D’aquesta manera es podrà conèixer les necessitats
de cadascuna de les parades. Es crearan grups de treball tècnic composats pels
titulars dels serveis i membres de l’ATM, els quals a partir de la informació obtinguda
hauran de definir les prioritats a l’hora d’establir les millores adients en les parades
dels serveis de transport públic.

2.2.2. Informació dinàmica a l’usuari (actuació A2.2.2)
Aquesta subactuació també segueix el PTVC. Amb la implantació progressiva dels
equips de sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE) s’obre una nova etapa amb més
possibilitats d’informar a l’usuari mitjançant senyals amb missatges variables (SMV) o
per telèfon mòbil (sms). Aquesta actuació s’ha concretat en una implantació SMV, però
es preveu un estudi previ per a examinar altres opcions tecnològiques i per a
determinar la millor estratègia per implantar serveis d’informació dinàmica.

2.2.3. Millora de les eines de planificació (actuació A2.2.3)
Aquesta actuació està motivada per l’objectiu de completar la tasca ja iniciada de
georeferenciar les parades de bus del territori i per l’organització de les bases de
dades dels sistemes de validacions dels títols i de localització dels busos. Aquestes
millores en el coneixement de les característiques del servei permetran una
planificació més eficaç.

2.3. Actuacions per augmentar l’ocupació dels vehicles
(actuació A2.3)
L’ocupació actual dels cotxes és d’1,27 persones per vehicle (EMQ06), xifra bastant
baixa. La conseqüència és un molt alt consum energètic per viatge i altres impactes
com un nivell de servei baix, altes emissions de contaminants, etc. Actualment, només
4 dels 131 municipis del Camp de Tarragona, ofereixen un servei per posar en
contacte persones que volen compartir l’ús d’un vehicle. No existeix cap infraestructura
per donar prioritat als vehicles amb més d’un ocupant.

9

La georreferenciació es troba contemplada dins de l’actuació A2.3.

Aquesta actuació es fixa l’objectiu de que 12 municipis de l’àmbit ofereixin el servei de
posar en contacte persones per compartir vehicle en la seva web, i en el seu cas en la
de l’ATM, preferentment en aquells municipis de més 20.000 habitants.
El vehicle privat té un pes substancial en la mobilitat quotidiana. És per aquest motiu,
que si es vol incrementar l’ocupació mitjana dels vehicles serà necessari treballar en
estreta col·laboració i coordinació amb els centres generadors d’aquesta mobilitat. És
per això, que en els plans de mobilitat previstos en la redacció dels plans/estudis de
mobilitat previstos en les actuacions A3.3 (plans específics) i A3.5 (llocs generadors de
mobilitat) caldrà preveure les mesures necessàries per tal de potenciar l’ús del cotxe
compartit.

Hauran de tenir un espai específic en la web del vehicle compartit dels
respectius ajuntaments.

•

Els plans/estudis de mobilitat hauran de preveure els mecanismes per tal de
millorar l’ocupació dels vehicles des d’una perspectiva de conjunt, de les
concentracions laborals, educatives i esportives.

•

Les empreses hauran de coordinar internament la potenciació de l’ús del cotxe
compartit a través d’un servei propi si tenen més de 500 treballadors.

•

La Universitat Rovira i Virgili haurà d’estudiar la potenciació de l’ús del cotxe
compartit en el seu pla de mobilitat i crear un apartat específic en la seva
pàgina web.

•

Els centres educatius amb més de 500 estudiants també hauran de coordinar
la potenciació de l’ús del cotxe compartit, tenint un apartat específic en la
pàgina web de l’ajuntament del seu municipi. També ho hauran de fer les
entitats esportives que una vegada al mes reuneixin més de 3.000 persones en
les seves instal·lacions.

Els PMUs hauran de preveure mecanismes addicionals per a la millora de l’ocupació
en la mobilitat a les concentracions laborals, centres educatius i esportius, que no se’ls
requereix la redacció d’un pla/estudi de mobilitat en les actuacions A3.3 i A3.5

2.4. Altres serveis de transport col·lectiu (actuació A2.4)
Es proposen les següents actuacions:
•

Millores en el transport regular d’autobús

•

La promoció de serveis sostenibles de taxi

•

Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda
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•

Propostes del Pla

Els criteris que hauran de complir, les concentracions laborals, els centres educatius, i
esportius obligats a redactar un pla/estudi de mobilitat d’acord amb les actuacions
anteriorment assenyalades són els següents:

2.4.1. Carrils bus-VAO (actuació A2.4.1)

Proposta de modificacions

La diagnosi identifica 37 línies interurbanes i una xifra semblant per a les línies de bus
urbà (la meitat a la ciutat de Tarragona). L’actuació A2.4.1 proposa que les línies
urbanes passin per les estacions d’autobusos interurbanes per millorar la
interconectivitat de la xarxa; igualment considera la necessitat d’establir una
priorització del transport públic de superfície, amb especial consideració de les zones
urbanes més congestionades i interurbanes de major mobilitat. El PTVC té previst a
partir de 2010 iniciar l’elaboració d’estudis d’implementació de carrils bus-VAO en els
principals accessos de les ciutats, amb l’objectiu que tinguin continuïtat dins dels
municipis.
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Els principals corredors de mobilitat del Camp de Tarragona es presenten en l’Annex
de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. Aquestes zones es caracteritzen per la
concentració de població existent establerta en la línia costanera entre Cambrils i
Tarragona pel sud, i pel nord, des d’aquesta ciutat fins pràcticament arribar a Cunit.
Aquest àmbit està marcat per l’existència d’un continuo urbà important que es
complementa amb la connexió entre Reus, Cambrils i Salou i des de Reus cap a
Tarragona. Aquest sistema, el qual es recolza sobre l’A7, la T-11, la N-340, i la C-14,
concentra la major part del tràfic del transport públic interurbà.
Aquesta xarxa té la doble funció de via de pas i de sistema d’ordenació de la mobilitat
en el territori. Les vies assenyalades, en les proximitats dels nuclis urbans,
experimenten una important disminució de la seva fluïdesa. Cal tenir present que fins
aquests punts no existeix competència d’espai entre el transport públic i el transport
privat per la capacitat d’aquestes vies. La competència sorgeix en les entrades de les
ciutats.
Per tot això, caldria donar preferència als vehicles d’ús públic i d’emergència en les
entrades de les principals ciutats fins a les estacions d’autobús o d’altres punts de
regulació de tràfic que s’assenyalin en els PMUs. En la consideració de que la
problemàtica es concentra en els accessos de Tarragona, Reus, Cambrils i Salou
(temporada estival) i el Vendrell, caldria aprofundir en els anàlisis necessaris per a
crear carrils BUS-VAO en les entrades següents de les principals ciutats:
Tarragona
•

T-11, des de la rotonda de Camp Clar fins a la estació d’autobusos.

•

N-240, des de la rotonda de Joan XXIII fins a l’estació d’autobusos

Reus
•

C-14, des de la rotonda d’encreuament amb la T-11 fins a l’estació d’autobusos

•

T-11 i la T-315, des de el parc tecnològic fins a l’estació d’autobusos.

Cambrils
•
Salou

Des de la N-340 fins a l’estació d’autobusos.

•

Estudiar connexions alternatives amb Cambrils de les actuals per la carretera
TV3147

•

Connexió des de Plaça Europa fins a l’inici del Vial de Cavet

El Vendrell
•

Des dels accessos al municipi, de la N-340 i la C-31 fins a la estació
d’autobusos.

Estació del Camp
Vial de Sant Ramon

Els problemes de congestió que impliquen competència entre el transport públic i
privat en vies urbanes només s’han identificat en poblacions, que d’acord amb
l’actuació A3.1, hauran de dur a terme un PMU. En conseqüència, el desenvolupament
dels respectius plans de mobilitat urbana haurien de donar solucions al respecte, amb
la voluntat de implantar carrils preferents per al transport públic i serveis d’emergència.
Així, aquestes poblacions hauran de tenir present la creació de carrils BUS-VAO en
l’interior dels seus nuclis en aquelles vies més congestionades. En aquests casos es
podrà estudiar la possibilitat de desplaçar llocs d’aparcament des del centre a altres
zones menys congestionades, per dotar d’un avantatge competitiu al transport públic
col·lectiu municipal.

Propostes del Pla

•
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L’actuació A2.4.2 reflexa la voluntat d’avançar cap a la gestió dels serveis del taxi
d’acord amb un sistema d'árees territorials de prestació conjunta, tal com es recull en
l’Estudi del sector del taxi al Camp de Tarragona (2009). Aquestes àrees permeten la
prestació de qualsevol servei, urbà o interurbà, que comenci dins del seu territori,
encara que no correspongui amb el municipi on estigui residenciat el vehicle. L’objectiu
final és que l’àrea territorial de prestació conjunta s’estengui per tot el Camp de
Tarragona. Per assolir-ho, caldrà una primera fase en la qual s’hauran aconseguir
fórmules de coordinació intermunicipal.

2.4.3. Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda
(actuació A2.4.3)
L’actuació A2.4.3 es focalitza en la millora dels serveis als llocs de baixa demanda
però amb alta necessitat social. Aquest és un repte continu, que es veurà afectat per la
previsió d’augments constants del preu del combustible. Aquesta actuació pretén
traslladar experiències de funcionament entre els diversos consells comarcals que
duen a terme actuacions molt precises en aquest sentit. Amb aquesta voluntat ja s’han
formalitzat convenis entre la DGTT i els consells comarcals del Priorat i la Conca de
Barberà per a la millora dels serveis de transport públic col·lectiu en l’àmbit territorial
del Camp de Tarragona. Aquests convenis van suposar una aportació per part del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 61.000€ pel Priorat i 59.000€
per la Conca de Barberà l’any 2009.
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2.4.2. La promoció de serveis sostenibles de taxi (actuació A2.4.2)

2.5. Millora del transport públic per carretera (actuació A2.5)

Proposta de modificacions

La diagnosi identifica 37 línies interurbanes i una xifra semblant corresponent a les
línies de bus urbà. Una de les propostes de millora és que les línies urbanes passin
per les estacions d’autobusos interurbans per millorar la interconectivitat de la xarxa. A
banda de treballar vers aquest grau d’integració es proposa estudiar altres actuacions
per racionalitzar l’oferta, concentrar serveis i afavorir una alta freqüència de pas,
intentant d’evitar possibles duplicacions entre els serveis urbans i interurbans. Les
millores que s’implementin en el transport públic s’hauran portar a terme en base a
l’elaboració del futur Pla de serveis del transport públic col•lectiu per carretera del
Camp de Tarragona. Aquest document serà una actualització del Projecte de millora
del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona 2008, aprovat pel Consell
d’Administració de l’ATM en data de 8 de setembre de 2008.
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El futur Pla de serveis tindrà com a criteris bàsics millorar l’accessibilitat al territori
mitjançant el transport públic col•lectiu per carretera a través d’ampliacions en el
nombre de rutes per donar servei a zones que no estiguin suficientment ateses pel
transport públic i ampliar el nombre de freqüències sempre que els estudis de
demanda actual i potencial així ho justifiquin. El Pla de serveis haurà de definir les
connexions amb els mitjans de transport per tal de potenciar la xarxa d’intercanviadors
amb les estacions de ferrocarril i autobús. Per tant, les propostes s’hauran de realitzar
a partir del conjunt de la xarxa de transport públic del Camp de Tarragona i les
connexions amb el transport no motoritzat i el transport privat.
L’anàlisi dels corredors en l’Annex de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i l’entrada
progressiva en funcionament de les millores proposades pel pla, sobretot pel que fa al
transport ferroviari, la mobilitat no motoritzada i els intercanviadors, seran els eixos que
tindrà en compte el pla de serveis per tal de poder plantejar una xarxa de servei
d’autobús interurbà integrada en el model global.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

El Pla de Serveis haurà de complir les següents condicions:
•

Determinar les connexions diàries en autobús de tots els municipis del Camp
en l’horitzó del Pla.

•

Assegurar la connexió entre les diferents xarxes de transport públic mitjançant
els intercanviadors, minimitzant els temps d’espera.

•

Determinar quina ha de ser la posició de cada municipi dins de la xarxa de
transport públic del Camp de Tarragona.

•

Assegurar la connexió amb els llocs generadors de mobilitat, especialment amb
els serveis bàsics: centres sanitaris i centres educatius.

Paral·lelament, el Pla de Serveis tindrà en compte una de les principals
característiques que defineix el transport públic en l’àrea del Camp de Tarragona, és a
dir, la seva estacionalitat. Caldrà definir els serveis de transport públic d’acord amb les
necessitats de la demanda generada pels visitants de les zones costaneres de la
Costa Daurada. Aquesta demanda inclou tant els desplaçaments a les infraestructures
de transport públic més importants del territori (Aeroport i principals estacions de

ferrocarril), com els desplaçaments dins dels municipis, bàsicament a les zones
comercials i d’oci, i les platges.
D’altra banda, aquesta actuació també preveu completar el desplegament de les
millores en el transport públic col·lectiu per carretera previstes pel PTVC i pel Projecte
de millora del servei de transport públic del Camp de Tarragona en l’horitzó de l’any
2012. Aquestes millores es detallen tot seguit, realitzant les adaptacions necessàries
entre els 2 textos i establint una priorització d’acord amb el seu impacte en la millora
de la sostenibilitat i accessibilitat del territori10:

o Valls – Tarragona
o Tarragona – el Vendrell
Serveis de vertebració
o Tarragona – Estació de l’AVE
o Valls – Reus
o Cambrils – Reus
o Valls – Tarragona
o Valls – Estació de l’AVE
Estudis de viabilitat de municipis sense servei
o Renau
o Mont-ral
o L’Albiol

4 Expedicions directes d’anada i de tornada en hores punta, reconvertint part de
les actuals.
Reforçament mitjançant serveis directes en hores punta
Increment de 3 expedicions d’anada i de tornada, que haurien de ser directes .

19 expedicions d’anada i tornada
Servei cada hora
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada
A les expedicions directes s’afegeixen 2 anades i 6 tornades
11 expedicions d’anada i tornada

Propostes del Pla

Molt necessaris
Serveis directes
o Cambrils – Tarragona
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10

Ni el PTCV ni el Pla de Millora del Servei de Transport Públic indiquen que hagin de ser directes, sinó que es tracta
d’una demanda expressa d’aquest pdM. El PTCV no considera l’estació de l’AVE (Estació del Camp) com a polaritat de
1er ordre. Aquesta categorització específica és pròpia del pdM.

Importants
Serveis de vertebració
o Hotels Port Aventura – Estació de l’AVE
o Móra d’Ebre – Falset
o Falset – Reus

Proposta de modificacions

o Reus – Montblanc
o Tarragona – Calafell
o Montblanc – Valls
o Tarragona – Vilanova i la Geltrú
o Torredembarra – Tarragona
o Valls – el Vendrell - Calafell
Serveis comarcals
o El Pla de Santa Maria - Valls (Alt Camp)
o Tarragona – Alcover (Alt Camp)
o Rodonyà – Valls (Alt Camp)
o Reus – Maspujols – l’Aleixar – Vilaplana – urb. Portugal (Baix Camp)
o Reus – Castellvell – Castellmoster – Almoster (Baix Camp)
o Reus – Alforja (Baix Camp)
o Reus – l’Argentera (Baix Camp)
o Prades – Reus (Baix Camp)
o L’Hospitalet de l’Infant – Miami platja – Cambrils – Reus (Baix Camp)
o Banyeres – el Vendrell (Baix Penedès)
o El Vendrell – el Vendrell (per Banyeres del Penedès) (Baix Penedès)
o El Vendrell – el Vendrell (per Torregassa) (Baix Penedès)
o El Vendrell – Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)
o El Vendrell – la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
o Igualada – Tarragona (Conca de Barberà)
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o Cornudella del Montsant – Reus (el Priorat)
o Falset – Estació de Marçà (el Priorat)
o La Riera – Tarragona (Tarragonès)
o Constantí – Pobla de Mafumet – Reus (Pol. Ind. Constantí) (Tarragonès)
o Tarragona – P.I. Riu Clar – Constantí (Tarragonès)
o Tarragona – el Catllar (Tarragonès)
o Tarragona – els Pallaresos i prolongació a la Secuita (Tarragonès)
o Tarragona – la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
o Tarragona – Roda de Barà (Tarragonès)
o Tarragona – Constantí (Tarragonès)

Convenients
Serveis de vertebració
o Cambrils – Mont-roig del Camp
o Barcelona – Torredembarra
Serveis comarcals
o La Cabra del Camp – Valls (Alt Camp)
o El Pont d’Armentera – Valls (Alt Camp)

o Santes Creus .- les Pobles (Alt Camp)
o Alcover – la Riba (Baix Camp)
o El Vendrell – la Joncosa de Montmell (Baix Penedès)
o la Joncosa de Montmell – El Vendrell (Baix Penedès)
o Sant Jaume d’Enveja – Aiguaviva (Baix Penedès)
o El Vendrell – l’Arboç (Baix Penedès)
o Calafell – l’Arboç (Baix Penedès)
o La Bisbal del Penedès – l’Arboç (Baix Penedès)
o Vilanova de Prades – Montblanc (Conca de Barberà)
o Barberà de la Conca – Valls (Conca de Barberà)
o Sarral – Montblanc (Conca de Barberà)
o Passanant – Montblanc (Conca de Barberà)
o Belltall – Tarragona (Conca de Barberà)
o Conesa – Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
o Falset – la Palma d’Ebre (el Priorat)
o Falset – els Guiaments (el Priorat)
o Falset – Porrera (el Priorat)

o Falset – Ulldemolins (el Priorat)
o Falset – la Torre de Fontaubella (el Priorat)
o Salomó – Torredembarra (Tarragonès)
o Tarragona – Bonastre (Tarragonès)
o Roda de Barà – Bonastre (Tarragonès)

11 expedicions d’anada i tornada
Mínim 3 expedicions diàries per sentit
Mínim 3 expedicions per sentit
1 anada i 1 tornada hauran d’iniciar/acabar el servei al Molar i 1 anada i 1
tornada a Bellmunt.
Increment de 4 expedicions d’anada i tornada
Mínim 5 expedicions per sentit
Servei cada 2 hores
Mínim 5 expedicions per sentit
Increment de 4 expedicions d’anada
6 expedicions per sentit
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada
Increment de 2 expedicions d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada.
Increment de l’oferta entre Reus i Vilaplana de dilluns a divendres
Prolongació fins a Almoster
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada
Increment de 2 expedicions d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Prolongació fins a Miami – l’Hospitalet de l’Infant
Increment d’1 expedició
Increment de 9 expedicions
Increment de 5 expedicions
Increment d’1 expedició
Increment de 5 expedicions d’anada i tornada
Increment d’una expedició d’anada i tornada de dilluns a divendres.
Especialment important per unir Santa Coloma de Queralt i Tarragona
Increment d’1 expedició d’anada i tornada amb inici a la Morera del Montsant
Increment de 8 expedicions d’anada i tornada
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada

Increment de 4 expedicions d’anada i 3 de tornada
Increment de 7 expedicions d’anada i tornada
Increment de 4 expedicions d’anada i tornada
Increment de 3 expedicions d’anada i 2 de tornada
Increment de 8 expedicions d’anada i 4 de tornada

Servei cada 2 hores
Mínim 4 expedicions per sentit
Increment de 2 expedicions d’anada i tornada
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada.
2 anades i 2 tornades pel Pla de Santa Maria i 1 anada i 1 tornada per Vilarodona
Increment d’1 expedició d’anada i tornada.
Increment de 2 expedicions d’anada i 3 de tornada
Increment de 3 expedicions
Increment de 3 expedicions
Increment de 2 expedicions d’anada i 1 tornada
Increment de 6 expedicions d’anada i tornada
Increment d’1 expedició
Increment de 4 expedicions d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada. Especialment important per unir
Belltall i Montblanc.
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment d’1 expedició d’anada i tornada
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada
1 anada i 1 tornada directes, i 2 anades i 2 tornades per Marçà
Increment de 3 expedicions d’anada i tornada
1 anada i 1 tornada per Torroja del Priorat i 2 anades i 2 tornades directes
Increment d’1 expedició d’anada i tornada.
Increment d’1 expedició d’anada i tornada.
Increment de l’oferta
Increment d’1 expedició d’anada i tornada.
Increment d’1 expedició d’anada.

TAULA 2.2: Millores en el transport públic col·lectiu per carretera
proposades pel PTVC i el Pla de Millora del servei de Transport Públic a les
Comarques del Camp de Tarragona

Font: elaboració pròpia a partir del PTVC i el Pla de Millora del servei de Transport Públic a les
Comarques del Camp de Tarragona

La meitat dels serveis considerats com a molt importants fan referència a l’Alt Camp.
La motivació d’aquest fet rau en la manca de connexió ferroviària directa amb el servei
de rodalies fins que no es duguin a terme les obres necessàries en l’estació de la
Plana-Picamoixons.
En els principals intercanviadors regionals, és a dir, l’Estació Central del Camp i
l’Estació del Camp de Tarragona (Perafort), com també a l’Aeroport, el Pla de serveis
haurà de desenvolupar de forma coherent les freqüències de les connexions amb els
principals nuclis urbans del territori. Aquestes freqüències seran coherents amb els
plans de mobilitat d’aquestes infraestructures de transport, l’elaboració dels quals està
prevista en el pdM. Tanmateix, queden fixades aquestes connexions mínimes fins a la
redacció dels esmentats estudis:

•

•

o

Cada 20 minuts amb Reus i Tarragona en les hores de màxima
afluència de viatgers

o

Cada 30 minuts amb la zona de la costa en temporada alta amb la zona
de la costa (Salou, Cambrils i la Pineda)

o

Cada 20 minuts a l’aeroport, realitzant el servei l’autobús de l’empresa
municipal de transport públic de Reus. Aquests serveis hauran de tenir
parada en l’estació de trens (Reus Nord en el quadre 3.2) i l’estació
d’autobusos.

Estació del Camp de Tarragona
o

19 expedicions diàries en cada sentit a Tarragona

o

7 expedicions diàries directes en cada sentit a Reus. Connexions a
Tarragona per permetre la intermodalitat.

o

4 expedicions diàries directes en cada sentit a la zona de la costa.
Connexions a Tarragona per permetre la intermodalitat.

o

11 expedicions diàries en cada sentit a Valls

o

En funció del nombre de viatgers a la estació s’anirà incrementant el
servei, principalment amb Tarragona per permetre la intermodalitat amb
altres poblacions.

Aeroport de Reus

Propostes del Pla

Estació Central del Camp de Tarragona
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•

o

Mentre no se superin els 150.000 viatgers mensuals en vols regulars,
els serveis d’autobús a Tarragona, Reus i la zona de la costa, podran
estar lligats a les arribades i sortides de vols.

o

En cas de superar els 150.000 viatgers mensuals en vols regulars, les
freqüències hauran de ser d’una expedició en cada sentit cada hora, en
les hores de màxima afluència de viatgers.

o

En cas de superar els 250.000 viatgers mensuals en vols regulars, les
freqüències hauran de ser d’una expedició en cada sentit 30 minuts, en
les hores de màxima afluència de viatgers.

o

Cap vol es pot quedar sense servei d’autobús.

Proposta de modificacions

2.6. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 2
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La següent taula presenta el resum de les actuacions proposades per l’eix d’actuació
2. Destaquen els costos d’explotació de l’ATM destinats al Sistema Tarifari Integrat
bus-bus i la seva ampliació, així com els costos d’inversió la pròpia ATM en carrils
bus/VAO i la informació dinàmica a l’usuari i els costos d’explotació del DPTOP en les
millores del servei de transport públic per carretera (referència al Projecte de millora
del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona).

Codi
A2.1.1
A2.1.2
A2.2.1
A2.2.2
A2.2.3
A2.3
A2.4.1
A2.4.2
A2.4.3
A2.5

Descripció
Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie
Sistema Tarifari Integrat - 1
Sistema Tarifari Integrat - 2
Informació a l'usuari
Informació dinàmica a l'usuari
Millora de les eines de planificació
Actuacions per augmentar l' cupació dels vehicles
Carrils bus-VAO
La promoció de serveis sostenibles de taxi
Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda
Millores del Transport Públic per carretera

Cost pdM
Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

77.045.000
11.500.000
100.000
2.500.000
150.000
100.000
1.500.000
200.000
100.000
2.000.000
95.195.000

0
0
900.000
90.000
0
130.000
1.000.000
0
0
8.481.398
10.601.398

TAULA 2.3: Resum dels costos de les actuacions de l’eix d’actuació 2
(transport col·lectiu de superfície).
Font: elaboració pròpia

3.

Eix d’actuació 3: planificació de la mobilitat

Coordinació dels PMU del territori

•

Gestió dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada

•

Coordinació dels plans de mobilitat dels llocs singulars.

•

Serveis de les àrees residencials estratègiques

•

Estudis/plans de llocs generadors de mobilitat

•

Intercanviadors tren–cotxe

•

Intercanviadors transport col·lectiu

•

Intercanviadors tren–no motoritzats

Estan altament relacionades amb els desenvolupament de les funcions de l’ATM.
D’acord amb la Resolució de constitució del Consorci del transport públic del Camp de
Tarragona (DOGC 18/12/2003) les funcions del Consorci es troben assenyalades en
l’article 711:
a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i
l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors
públics o privats que el presten.
b) Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport
públic.
c) Definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu
projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
d) Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial
atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en
transport privat.
e) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les
despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
f)

Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del
mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars
i dels operadors.

g) Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la
utilització del sistema de transport públic entre la població.

11

Cal tenir en compte que la redacció dels nous estatuts està en procés de tramitació i això podria afectar al text de
l’article.
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•

Propostes del Pla

Les actuacions proposades per aquest eix d’actuació són 8:

h) Elaboració de propostes de coordinació amb Renfe relatives a la integració dels
serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
i)

Establiment de relacions amb altres administracions pel millor compliment de
les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests estatuts.

7.2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquest article, les
administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions
en altres matèries complementàries de les anunciades anteriorment.

Proposta de modificacions

Pel que fa al procés de tramitació, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 4 del Decret
166/2004, respecte al procediment d’elaboració i tramitació dels plans directors de
mobilitat, i la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
després de l’aprovació interna de la pròpia ATM i el seu Comitè executiu, aquesta
proposa l’aprovació inicial al conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
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Després d’aquesta aprovació inicial, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública,
per un període de dos mesos, mitjançant l’anunci corresponent en el DOGC. En
aquest mateix termini també s’ha de sotmetre a informe dels ens locals afectats, dels
organismes i les entitats representatives en l’àmbit de la mobilitat, i dels Departaments
de la Generalitat les competències dels quals puguin restar afectades.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla se sotmet a informació pública i al tràmit
de consulta de les administracions afectades i del públic interessat, conjuntament amb
aquest.
Posteriorment es valoren les al·legacions rebudes als respectius documents que
formen el pdM, i s’elaborarà la memòria ambiental que haurà de ser aprovada per
l’òrgan ambiental.
Un cop incorporades les al·legacions, el projecte de Pla Director s’ha de sotmetre, de
forma simultània, als informes del Consell de Mobilitat, del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible i de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.
Finalment, cal que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques sotmeti el
projecte de Pla Director de Mobilitat, amb les adaptacions que s’estimin adients com a
resultat dels informes emesos pels organismes esmentats, juntament amb la memòria
ambiental, a l’aprovació del Govern de la Generalitat.

3.1. Coordinació dels PMU del territori (actuació A3.1)
Pel que fa als plans de mobilitat urbana (PMU), la Llei preveu la redacció d’estudis en
els municipis de més de 50.000 habitants i en les capitals de comarca.
En aquest sentit aquest pla proposa portar a terme de manera especifica els PMU de
Falset, Montblanc, Reus, Tarragona, Valls i el Vendrell, al mateix temps que, donada la
concentració urbana i demogràfica de la franja costanera, proposa portar-ne a terme
un entre els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca, un altre molt relacionat amb el
del Vendrell, en els municipis de Calafell-i Cunit i finalment un darrer entre Altafulla i
Torredembarra. Seguint les indicacions de la resolució de la memòria ambiental, els
plans supramunicipals portaran associats un pla de serveis.

El nombre total de municipis que es proposa estudiar, de manera específica o conjunta
en funció de la proximitat o la dependència de mobilitat, portaria a determinar 11
poblacions, que en conjunt representen un total de 386.166 habitants, un 70% de la
població total del territori (2006). Els PMU dels municipis del Baix Penedès: el
Vendrell, Calafell i Cunit, haurien d’estudiar-se valorant la interrelació i mobilitat que
existeix entre ells. Tots aquests plans haurien de ser redactats durant el període de
vigència d’aquest pdM.
Des dels PMUs es donarà especial atenció a la mobilitat dels llocs que per les seves
particularitats són generadors de mobilitat, i a les noves urbanitzacions que es
preveuen en el futur o modificacions de les ja existents, les quals generaran nous
patrons de mobilitat i/o modificaran els existents. Com a mínim, hauran d’incloure els
criteris que hauran de tenir en compte els estudis/plans respectius.

•

El transport urbà haurà d’oferir una imatge que sigui fàcilment identificable per
a l’usuari i que haurà de ser homogènia i senzilla per tal de facilitar la seva
comprensió.

•

Caldrà avançar en la qualitat de la informació a la qual es pugui accedir per
mitjà d’internet: línies, horaris, serveis a l’usuari...

•

Els punts que compleixin les funcions d’intercanviadors hauran de ser
degudament senyalitzats.

•

Col·laborar amb l’ATM per tal de millorar la informació dels serveis d’autobusos
interurbans.

2. Actuacions per augmentar l'ocupació dels vehicles (A2.3)
•

Col·laboració dels municipis en les mesures per fomentar l’ús del cotxe
compartit.

•

Promoure l’ús del vehicle compartit en els desplaçaments a/des els principals
llocs generadors de mobilitat, especialment quan es tracti de polígons
industrials o altres concentracions laborals.

3. Carrils bus-VAO (A2.4.1)
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1. Informació a l'usuari (A2.2)

Propostes del Pla

L’ATM vigilarà que els PMUs compleixen un conjunt de requisits per tal de valorar la
seva coherència amb el pdM del Camp de Tarragona. A continuació es fixen un
conjunt de criteris generals mínims relacionats amb actuacions concretes del pdM que
hauran d’incorporar en la mesura del possible. En cas de no fer-ho s’hauran de
justificar les causes. Aquests són:

•

Estudi dels llocs on la congestió i el volum de trànsit de transport públic justifica
la seva creació, especialment en les proximitats de les estacions d’autobusos o
els principals llocs generadors de mobilitat.

4. La promoció dels serveis sostenibles de taxi (A2.4.2)
•

Coordinació amb la resta de municipis per tal d’assolir finalment un sistema
d’àrees territorials de prestació conjunta.

5. Coordinació dels PMUs del territori (A3.1)

Proposta de modificacions

•

6. Intercanviadors tren – cotxe (A3.6)
•

Aquests intercanviadors suposen la creació d’aparcaments per al vehicle privat
en les immediacions de les estacions existents i de les estacions i baixadors de
nova creació.

•

Es preveuran mesures per a que els usuaris d’aquests aparcaments siguin els
usuaris del tren.

•

A banda, els principals municipis hauran d’oferir places d’aparcament
dissuasori en les entrades dels municipis per evitar que arribin al centre
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Els PMUs que es realitzin hauran de tenir en compte la incidència de les
actuacions que proposen pot superar els límits dels seus municipis i per tant,
hauran d’actuar de forma coordinada amb la redacció dels PMUs dels
municipis veïns.

o

Tarragona: haurà d’arribar a les 2000 places. Les actuacions hauran
d’anar adreçades especialment a la zona de Llevant

o

Reus: creació de com a mínim 1.500 places noves

o

Cambrils: haurà d’arribar a les 500 places

7. Intercanviadors transport col·lectiu (A3.7)
•

Preveure el pas dels serveis d’autobús municipals pels intercanviadors.

•

Coordinar les freqüències en la mesura del possible.

8. Intercanviadors tren - no motoritzats (A3.8)

•

Instal·lació de places d’aparcament segures per a bicicletes en les estacions de
tren incloent les noves estacions i els nous baixadors previstos en el Pla
Territorial del Camp de Tarragona.

•

Creació de 2 km de carril bici en l’accés de les estacions que figuren en la
descripció de l’actuació A3.8.

Dotar d’oferta de càrrega i descàrrega suficient per evitar que aquestes es facin
en condicions de poca seguretat i entorpeixen el trànsit de persones i vehicles.

•

Promoure pràctiques més sostenibles com la distribució de mercaderies
silenciosa.

10. Actuacions en aparcaments de camions (A4.4)
•

Oferir espais amb les característiques adients per aquests vehicles.

•

Analitzar la capacitat dels existents, per veure si cal ampliar-los i/o habilitar
nous espais

11. La logística al Camp de Tarragona (A4.6)
•

Analitzar la relació entre la distribució urbana de mercaderies i àrees
logístiques o d’altres zones d’activitat donat que es tracta d’un canal d’estudi
important per ordenar l’arribada de mercaderies als grans centres de venda,
alguns al mig de les ciutats i nuclis i d’altres al seu entorn.

•

Caldrà tenir present la mobilitat del sector agrari sempre dins dels límits del
municipi, i la connexió amb els municipis veïns

12. Xarxa ciclista (A5.1)
•

Creació de places d’aparcament segures per a bicicletes en els principals llocs
generadors de mobilitat i en les estacions i principals parades d’autobús.

•

Creació de carrils bici per a accedir a aquests llocs generadors de mobilitat

•

Allà on no hi hagi carrils bici posar en marxa actuacions per augmentar la
seguretat dels ciclistes

13. Fomentar bones pràctiques d’anar a peu (A5.2)
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•

Propostes del Pla

9. La Distribució Urbana de Mercaderies sostenible (A4.1)

•

S’hauran d’implementar mesures del tipus següent:
o

Zones exclusives per a vianants

o

Instal·lació de semàfors amb comptador de temps per creuar

o

Creació de zones 30 i zones d’accés controlat12
mecàniques per superar desnivells importants

Instal·lació d’escales

Proposta de modificacions

14. Accés no-motoritzat als llocs de primer ordre (A5.3)
•

Garantir i potenciar l’accés amb mitjans no motoritzats mitjançant la creació de
carrils bici i zones exclusives per a vianants sempre que sigui possible, i
sobretot, assegurar que l’accés sigui segur.

•

Eliminar les barreres per a les persones de mobilitat reduïda en aquests llocs

15. Reducció del soroll del trànsit (A7.1)
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•

Determinar medis per evitar les molèsties ocasionades pel soroll ocasionat pel
trànsit en els nuclis urbans.

•

Reducció de la velocitat en les vies més sorolloses.
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16. Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu (A7.4)
•

Adaptar els autobusos i les seves parades per a facilitar la seva utilització a les
persones de mobilitat reduïda.

•

Realitzar propostes per adaptar les estacions de ferrocarril a aquest col·lectiu

•

Concretar actuacions en les principals llocs generadors de mobilitat

17. Gestió dels Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada (A3.2),
Coordinació dels Plans Específics dels llocs singulars (A3.3), AREs
(A3.4), Estudis / plans dels llocs generadors de la mobilitat (A3.5).
•

12

Hauran d’identificar els llocs singulars, els generadors de mobilitat, els AREs, i
aquells que d’acord amb la planificació existent requeriran un Estudi
d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Les zones 30 fan referència a zones on la velocitat màxima dels vehicles és de 30 km/h.

Hauran de marcar uns objectius de mobilitat, en termes de distribució de
mobilitat de forma individualitzada per cadascuna d’aquestes zones.

•

Els municipis hauran de dur a terme els estudis i plans de mobilitat pertinents
per a aquests llocs tenint en compte que :
o

Garanteixin i potenciïn l’accessibilitat en transport públic, i si és
necessari proposin la creació de carrils BUS-VAO, implantació de
prioritat semafòrica, zones 30, eliminació de carrils de circulació o de
línies d’aparcament per augmentar la velocitat comercial dels
autobusos, ...

o

Garanteixin i potenciïn l’accés amb mitjans no motoritzats mitjançant la
creació de carrils bici i zones exclusives per a vianants sempre que
sigui possible, i sobretot, assegurin que l’accés sigui segur.

o

Permetin un accés sense barreres a les persones amb mobilitat
reduïda.

o

Assegurin l’accessibilitat per al transport privat, almenys fins a una zona
d’aparcament des de la qual s’hi pugi accedir amb altres modes més
sostenibles en un temps raonable.

o

Regulin adequadament l’aparcament i les zones de càrrega i
descàrrega.

o

Estipulin el finançament de les accions i el seu horitzó temporal.

o

Millorin l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

•
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Evitin en la mesura del possible la congestió en les hores de màxima
afluència.

Si es tracta de concentracions laborals, a més hauran de considerar que
d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 juny, de la mobilitat els plans de mobilitat
urbana hauran d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit
territorial. Aquest Pla haurà de contemplar:
o

Trobar les fórmules adients per fomentar l’ús del cotxe compartit,
seguint les directrius que es marquen en l’actuació A2.3

o

Millorar la seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu dins dels
polígons industrials i/o comercials

o

Habilitar carrils bici des del centre de les ciutats i habilitar zones on es
puguin aparcar amb seguretat

o

Regular adequadament l’aparcament i les zones de càrrega i
descàrrega, afavorint que els desplaçaments a peu i en bicicleta no es
vegin dificultats per aquest motiu.

o

Regular el trànsit de vehicles pesants i controlar la velocitat dins del
polígon.
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Propostes del Pla

•

La mobilitat dins dels municipis representa més del 70% de la mobilitat total del Camp
de Tarragona. És per aquest motiu, que els nuclis amb més població i que per tant
tenen l’obligació, seguint les indicacions d’aquest pdM, de redactar els PMUs, hauran
d’incloure en aquests la creació de places d’aparcament dissuasori per estacionar
vehicles fora dels centres de les poblacions.

Proposta de modificacions

En els casos concrets de Reus, Tarragona, Cambrils i el Vendrell, l’emplaçament dels
aparcaments dissuasoris es trobarà en punts d’entrada al nucli urbà. Les vies d’accés
principal a Tarragona estarien en la T-11, l’A-7 i l’A-27 o N-240 i a Reus, per la T-11, la
C-14 i l’A-7 (N-240a i T-315). En l’horitzó del pdM:
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•

Tarragona haurà de disposar de 2.000 places d’aparcament dissuasori, Reus
n’haurà de crear 1.500 de noves, mentre que Cambrils i el Vendrell hauran de
disposar d’un total de 500 cadascuna. L’objectiu d’aquestes places
d’aparcament és facilitar l’aparcament per al vehicle privat sense que aquest
accedeixi als centres de les poblacions.

•

Per a potenciar la seva utilització caldrà posar en marxa en paral·lel altres
mesures:
o

Situar una parada d’autobús a menys de 300 metres de l’aparcament de
dissuasió que permeti accedir al centre de la població en un màxim de
15 minuts sempre i quan la parada es trobi a més de 1,5 km del centre.

o

Implantació de polítiques de tarificació creixent de l’aparcament, ja sigui
en superfície o soterrat, amb la proximitat dels centres dels nuclis de
població.

o

Contemplar en els PMUs l’eliminació de places d’aparcament en
superfície per ampliar les zones destinades a vianants.

Les poblacions de costa o que tenen nuclis costaners importants hauran de recollir en
el seus PMU la creació de places d’aparcament de dissuasió en els accessos a les
platges per evitar els freqüents problemes de congestió. És el cas de Tarragona,
Salou, Vila-seca, Cambrils, Altafulla, Torredembarra, el Vendrell, Cunit i Calafell. Les
places d'aparcament s’hauran de situar a una distància d’entre 500 metres i 1
quilòmetre de les platges. L’objectiu és ordenar l’accés a les platges d’una manera
més sostenible i potenciar els modes de transport no motoritzats. Les poblacions amb
transport públic urbà hauran de disposar de serveis que facilitin un accés més
sostenible a les platges.
•

Els PMUs dels municipis situats en els 4 principals corredors de la mobilitat
interurbana del Camp de Tarragona, analitzats en l’annex de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental, és a dir, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Vila-seca,
Altafulla, Torredembarra, el Vendrell, Calafell i Cunit, hauran d’analitzar
l’impacte d’aquesta mobilitat en els municipis i proposar actuacions per tal
d’ordenar-la de manera adequada

Els PMUs hauran de justificar la seva contribució a la consecució dels objectius del
pdM, com també als objectius plantejats en les DNMs. L’avaluació d’aquest
acompliment s’haurà de dur a terme mitjançant indicadors que s’hauran de calcular
biennalment. Aquests indicadors s’hauran de presentar en un informe a l’ATM del
Camp de Tarragona, en el qual també es presentarà el grau d’acompliment de les
actuacions proposades en el Pla.

Un cop s’aprovi definitivament un PMU, passarà a formar part d’un registre
d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del
Camp de Tarragona.

3.2.

Gestió dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
(actuació A3.2)

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada esdevenen una eina útil per
compassar els creixements urbans amb les noves necessitats de mobilitat que es
generen, d’una manera sostenible. Des de l’ATM es participarà en el seu procés
d’elaboració d’acord amb el que es determina en el Decret 344/2006. A més a més,
l’ATM podrà elaborar un informe previ abans de l’informe definitiu si el promotor ho
sol·licita per escrit. En aquest informe es marcaran els punts que caldrà millorar per tal
que l’EAMG sigui coherent amb les directrius marcades pel pdM del Camp de
Tarragona i garanteixi l’accessibilitat i la una mobilitat sostenible.
Els PMUs marcaran uns objectius de mobilitat que s’hauran de complir per als nous
creixements urbans, i que hauran de estar informats per l’ATM del Camp de
Tarragona. Els EAMG hauran d’analitzar el compliment d’aquests objectius i en cas de
no aconseguir-ho explicar la causa i proposar mesures correctores per disminuir la
desviació. Pels municipis que no hagin aprovat un PMU, serà la pròpia ATM, la que
fixarà la proposta d’objectius de mobilitat que es podrà consultar en la pàgina web de
l’ens.
Un cop s’aprovi definitivament un EAMG, passarà
d’instruments de planificació de la mobilitat consultable
Camp de Tarragona. Cada any, a partir de l’any 2012,
on s’avaluarà el desenvolupament de les expansions
EAMG en relació al contingut d’aquests darrers.

a formar part d’un registre
a la pàgina web de l’ATM del
l’ATM realitzarà una memòria
analitzades en els respectius

Tal com especifica l’article 3 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, tenen l’obligació de dur a terme estudis
d’avaluació de la mobilitat generada:
•

Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.

•

Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

61

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Els Plans urbanístics, com ara el Pla Director Urbanístic de l’Àmbit Central del Camp
de Tarragona, defineixen una sèrie de directrius en l’àmbit de la mobilitat, coherents
amb les línies mestres del model de mobilitat definides en el pdM, els seus objectius i
les actuacions.

Propostes del Pla

L’evolució de l’urbanisme és un element clau a l’hora de determinar les tendències en
la mobilitat. Un creixement urbanístic desordenat es converteix en un potenciador dels
desplaçaments en el vehicle privat, a l’hora que dispara els costos de la implantació de
sistemes de transport públic col·lectiu i desincentiva els desplaçaments no motoritzats
a causa de l’increment de les distàncies a recórrer.

•

Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.

Proposta de modificacions

No és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les figures
de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants,
excepte que formin part d’un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:
•

Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un
màxim de 250 habitatges.

•

Actuacions que suposin la implantació d’usos comercials o terciaris en sectors
d’una superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular

•

Actuacions que suposin la implantació d’usos industrials en sectors d’una
superfície de fins a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada també s’han d’incorporar en els
projectes següents:
•

Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació
singular.

•

Projectes de reforma d’instal·lacions existents que com a conseqüència de la
reforma passin a tenir la consideració d’implantació singular.

•

Projectes d’ampliació de les implantacions singulars existents.

Es consideren implantacions singulars:
•

Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda
superior a 5.000 m2.

•

Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2..

•

Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000
persones.

•

Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.

•

Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.

•

Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.

•

Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de
viatges al dia superior a 5.000.
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A banda del que actualment específica la Llei, es proposa obligar la redacció d’un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada per cada proposta de desenvolupament de
sòl productiu superior a 150 Ha.
En l’actuació que fa referència als PMUs (A3.1), s’han incorporat conjunt d’exigències
que hauran d’introduir aquests documents en relació als Estudis d’Avaluació de la

Garantir i potenciar l’accessibilitat en transport públic, i si és necessari proposin
la creació de carrils BUS-VAO, implantació de prioritat semafòrica, zones 30,
eliminació de carrils de circulació o de línies d’aparcament,...

•

Garantir i potenciar l’accés amb mitjans no motoritzats mitjançant la creació de
carrils bici i zones exclusives per a vianants sempre que sigui possible, i
sobretot, assegurar que l’accés sigui segur.

•

Millorar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

•

Assegurar l’accessibilitat per al transport privat

•

Regular adequadament l’aparcament i les zones de càrrega i descàrrega.

•

Estipular el finançament i l’horitzó temporal de les actuacions per a garantir la
mobilitat.

3.3.

Coordinació dels plans específics (actuació A3.3)

S’inclou una actuació per coordinar els plans específics dels pols singulars com ara:
•

Port Aventura

•

l’Aeroport de Reus

El Pla específic de Port Aventura ha de servir per actualitzar l’estudi de l’any 2006 i
d’aquesta manera:
•

quantificar el repartiment actual de visitants i treballadors.

•

revisar les propostes de connexió de tren segons els resultats dels estudis
sobre un sistema tramviari al Camp de Tarragona, actualment en fase
d’elaboració pel DPTOP.

•

revisar propostes per assegurar la connectivitat intermodal entre la nova
estació de tren Estació Central, la terminal existent i qualsevol terminal nova.

•

tenir en compte la possibilitat d’implantar un sistema de bicicletes als municipis
de Cambrils, Salou i Vila-seca.

•

revisar propostes en funció de noves activitats del terreny (nous habitatges,
etc.) o noves propostes d’infraestructures fins a l’any 2015.

•

actualitzar els serveis de bus i taxi en funció dels canvis plantejats.

•

actualitzar els serveis de recollida de residus en funció dels canvis plantejats.
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Mobilitat Generada. Aquestes mateixes exigències són aplicables als municipis que no
planificaran la seva mobilitat mitjançant la redacció d’un PMU:

•

desenvolupar un pla d’accés dels treballadors.

Segons el Pla territorial, el Pla estratègic de l’Aeroport de Reus (PEAR) inclou una
ampliació de l’aparcament (80.000 m2) i una ampliació de la terminal (15.920 m2 o
20.000 m2 segons les fonts, més del doble de l’espai actual) i unes millores de les vies
d’accés. També proposa ampliar fins a 42 les places d’estacionament dels avions.
Amb aquestes actuacions es preveu gestionar fins a 2.000 passatgers/hora i fins a 5
milions de passatgers anuals. Aquestes actuacions tenen un pressupost de 12,5 M€.

Nom del pla

Admin.
titular

Pla
estratègic
l’Aeroport de Reus

de AENA

Pressupost
(M€)

12,5

Actuacions
Nova terminal
Ampliació d’estacionament dels
avions i turismes

Proposta de modificacions

TAULA 3.1: Resum de les actuacions proposades al Pla estratègic de
l’Aeroport de Reus.
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FIGURA 3.1: Evolució del trànsit de passatgers per tipus de moviment.
Font: PEAR.

La Figura 3.1 presenta les previsions de passatgers:
•

per l’any 2012: 3,62 M de passatgers

•

per l’any 2015: 4,0 M de passatgers

Termini
(2006-‘15)

•

per l’any 2020: 4,85 M de passatgers

El PEAR assenyala el 30% com a fita del percentatge modal del transport públic en els
accessos (PT, 6.6.1) per l’any 2020. Segons les previsions presentades vol dir uns
1,45 M de viatges amb transport públic l’any 2020 (una mitjana de 4.000 passatgers
diaris). El PEAR no proposa com augmentar la quota del transport públic, cosa que no
es considera acceptable. A més, l’objectiu d’un 30% de passatgers amb transport
públic s’hauria d’aconseguir per l’any final del pdM (2015).

Quantificar el repartiment actual (mitjans d’accés terrestre) de passatgers i
treballadors.

•

quantificar els passatgers generats pel nou pla de vols (pax per més i any fins
l’any 2015)

•

revisar les propostes de connexió de tren segons els resultats dels estudis
sobre un sistema tramviari al Camp de Tarragona, actualment en fase
d’elaboració pel DPTOP, i segons els resultats de l’estudi de trajectes de
l’actuació Corredor Mediterrani i TramCamp.

•

revisar propostes en funció de noves activitats del terreny (nous habitatges,
etc.) o noves propostes d’infraestructures fins l’any 2015.

•

actualitzar els serveis de bus i taxi en funció dels canvis plantejats.

•

actualitzar els serveis de recollida de residus en funció dels canvis plantejats.

•

desenvolupar un pla d’accés dels treballadors.

Un cop acabat un Pla Específic de Mobilitat, passarà a formar part d’un registre
d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del
Camp de Tarragona.

3.4. Serveis de les àrees residencials estratègiques (actuació
A3.4)
El Pla director urbanístic pel Camp de Tarragona preveu la construcció d’uns 18.500
habitatges nous a 13 llocs del territori. Aquests 18.500 habitatges suposaran una
ocupació superior a les 50.000 persones i generaran uns 200.000 viatges diaris. El
desenvolupament d’aquestes àrees, malgrat que poden tenir un horitzó més enllà que
el d’aquest pdM, tindran impactes importants sobre el territori. Per tant es proposa una
actuació per definir la millor manera de donar serveis de transport col·lectiu per
maximitzar la captació de nous passatgers futurs i potenciar la mobilitat no
motoritzada.
Els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada de les AREs hauran de complir les
mateixes exigències que la resta d’estudis de la mateixa tipologia. Però donat l’objectiu
fixat d’afavorir-hi la mobilitat en transport públic, des de l’ATM se’n farà un seguiment
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En tot cas el Pla estratègic de l’Aeroport de Reus ha de ser actualitzat per tenir en
compte que AENA gestiona un nou programa de vols que inclou el recent acord amb
l’operador Ryanair. El pla específic del cas de l’Aeroport de Reus ha de servir per:

Proposta de modificacions

especial. Tal com s’ha dit prèviament, en l’actuació que fa referència als PMUs (A3.1),
s’han incorporat un conjunt d’exigències que hauran d’introduir aquests documents en
relació als Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. Aquestes mateixes exigències
són aplicables als municipis que no planificaran la seva mobilitat mitjançant la redacció
d’un PMU:
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•

Garantir i potenciar l’accessibilitat en transport públic, i si és necessari proposar
la creació de carrils BUS-VAO, implantació de prioritat semafòrica, zones 30,
eliminació de carrils de circulació o de línies d’aparcament per augmentar la
velocitat comercial dels autobusos, ...

•

Garantir i potenciar l’accés amb mitjans no motoritzats mitjançant la creació de
carrils bici i zones exclusives per a vianants sempre que sigui possible, i
sobretot, assegurar que l’accés sigui segur.

•

Millorar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

•

Assegurar l’accessibilitat per al transport privat.

•

Regular adequadament l’aparcament i les zones de càrrega i descàrrega.

•

Estipular el finançament de les actuacions per a garantir la mobilitat i la
contribució per part del promotor.

Cada any, a partir de l’any 2012, l’ATM realitzarà una memòria on s’avaluarà el
desenvolupament de les AREs, per avaluar si el seu desenvolupament s’ajusta a la
planificació urbanística i la planificació de la mobilitat prevista. Aquesta memòria
contemplarà:
•

Itineraris per a vianants

•

Espais exclusius per a vianants

•

Km de carrils-bici

•

Cobertura amb transport públic i utilització del mateix

•

Disponibilitat d’aparcament

•

Rotondes

3.5. Estudis/plans dels llocs generadors de mobilitat (actuació
A3.5)
És necessari desenvolupar estudis i plans específics per als llocs de generació de
mobilitat. Aquests llocs són bàsicament els grans centres hospitalaris (el nou hospital
de Reus i l’Hospital Joan XXIII), les facultats de la URV, i les principals entitats
esportives (Gimnàstic de Tarragona). A més cal afegir les zones industrials-laborals
indicades al PTVC que són: Constantí-Riu Clar, Valls, Salou-Cambrils, Aeroport de
Reus i el nou centre penitenciari Mas d’Enric (al Catllar).

les concentracions laborals de més de 1.500 treballadors

•

centres, superfícies o polígons comercials on s’hi concentrin més de 3.000
persones, com el centre comercial de les Gavarres.

•

l’Estació Central del Camp de Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
situada a Perafort.

•

els centres educatius amb més de 1.000 estudiants. Tot i que aquells que
formin part d’una sola unitat, com és el cas de les facultats de la URV ho
podran fer de manera conjunta

•

els Hospitals de Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus

•

el Club Gimnàstic de Tarragona

•

instal·lacions que l’any anterior hagin acollit concerts o altres espectacles de
tipus cultural als quals hi hagin assistit més de 5.000 persones

En alguns casos, es poden concentrar en una mateixa zona diverses de les activitats
esmentades anteriorment. L’exemple més clar és el Tecnoparc on hi ha una
concentració laboral, un centre hospitalari, facultats de la URV i polígon comercial. En
aquest cas, és preferible realitzar un pla de mobilitat conjunt per a tota l’àrea.
Els PMUs hauran de fer una diagnosi específica i proposar les mesures adients per tal
de millorar la mobilitat d’instal·lacions que per dimensió no han estat recollides en els
punts anteriors, però que exerceixen de pols importants de generació de
desplaçaments i que per tant, cal tractar.
Quan es tracti de polígons industrials o comercials, on hi ha diverses personalitats
jurídiques, el pla/estudi de mobilitat haurà de contemplar la gestió de la mobilitat
després de la redacció del document. Per tant, una actuació que caldrà incloure serà la
formació d’una taula de la mobilitat per gestionar la mobilitat.
Un cop tancat un pla/estudi de mobilitat, passarà a formar part d’un registre
d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del
Camp de Tarragona.

3.6. Intercanviadors tren–cotxe (actuació A3.6)
L’inventari de la diagnosi (document 1) detecta tres elements dins d’una oferta total de
menys de 2.000 places (de pàrquing de cotxes):
•

L’oferta de 600 places controlades i de pagament de l’estació de l’AVE del
Camp de Tarragona,
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Seguint la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat els plans de mobilitat urbana
hauran d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. Partint
d’aquesta normativa, aquesta actuació amplia l’elaboració de plans/estudis de mobilitat
a les següents instal·lacions:

•

Una oferta total d’unes 1.000 places (generalment parcel·les aprofitades i
sense senyalització) a les estacions de Calafell, Cambrils i Cunit

•

Una oferta reduïda (menys de 400 places en total) a les estacions amb més
serveis de tren (Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Reus).

Es fa evident que l’oferta actual està dissenyada per facilitar desplaçaments regionals i
també que és millorable. Es proposa una actuació per ampliar l’oferta de pàrquings
dissuasius més orientada a servir desplaçaments del territori i que aprofiti les millores
dels nous serveis de tren.

Proposta de modificacions

El finançament d’aquesta actuació es podria portar a terme via els olans d'ordenació
urbana municipals i via acord d’explotació amb els operadors d’aparcament. Aquesta
actuació també contempla convertir en requisit l’elaboració d’estudis de mobilitat
generada per a qualsevol desenvolupament urbanístic dins d’un radi de 500 m a partir
de les estacions ferroviàries.
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Per aquest motiu es fa necessària la creació d’un mínim 2.500 noves places park &
ride. al costat de les estacions de ferrocarril que tinguin un trànsit de viatgers superior
a 100 diaris. Atenent a les necessitats previstes generades pel trànsit de rodalies i
regionals, s’hauran posar a disposició dels usuaris dels serveis de tren un mínim de
200 places en les estacions de ferrocarril de: Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca,
Altafulla, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell, Cunit, el
Vendrell, l’Arboç i Valls. Les places disponibles hauran de ser 500 en el cas dels
aparcaments de les estacions Centrals i del Camp (Perafort). Aquestes places poden
ser tan cobertes com descobertes. Cal afegir que és necessari ordenar l’aparcament al
voltant de les estacions per evitar problemes com els existents en l’Estació del Camp.
Si és necessari se sancionaran als vehicles que efectuïn estacionaments indeguts de
llarga durada (més d’1 hora).
S’haurà d’implementar una política de preus atractiva per a l’usuari habitual dels
serveis de tren. Paral·lelament, el preu haurà de ser suficientment alt per tal de
dissuadir l’estacionament als conductors que no han de fer servir el ferrocarril.
Las distància entre les places d’aparcament park & ride i l’estació de tren no podrà
superar els 500 metres. En algunes situacions, a causa de la concentració urbanística
als voltants de les estacions de ferrocarril, s’hauran de buscar fórmules diferents
donada la manca de sòl disponible per la creació de noves places d’aparcament. En
aquest sentit, solucions de preferència d’aparcament als usuaris del ferrocarril poden
ser una solució factible.
També cal facilitar places per facilitar el kiss & ride de forma ordenada, sense que
aquest generi els problemes que causa en l’actualitat. En les estacions on es preveu
habilitar 200 places d’aparcament caldria, caldria habilitar entre 5 i 10 llocs destinats al
kiss & ride, on es pogués aturar durant un màxim d’1 minut. En les estacions Centrals i
del Camp (Perafort) aquesta xifra hauria de ser de 25.
La proposta de fomentar el concepte d’intercanviadors tren–cotxe és coherent amb
l’objectiu de capturar nous passatgers i fer rendible la inversió ferroviària, com també
ho és amb el segon objectiu operatiu de potenciar desplaçaments als mitjans més
adients a cada àmbit.
Per aquest motiu caldrà analitzar cadascuna de les estacions, la seva demanda actual
i potencial d’aparcament, i la viabilitat tècnica de les propostes de creació de places
d’aparcament. En els municipis que elaborin PMUs aquest anàlisi es realitzarà des

dels plans de mobilitat urbana. L’ATM haurà d’analitzar i realitzar les propostes adients
per a la resta d’estacions i baixadors. L’objectiu és dotar totes les estacions i baixadors
de l’oferta necessària d’aparcament.

3.7. Intercanviadors de transport col·lectiu (actuació A3.7)
Seguint el Pla territorial del Camp de Tarragona, es preveu la futura Estació Central i
l’actual Estació del Camp (la Secuita-Perafort) com a intercanviadors regionals i
d’altres estacions com a intercanviadors urbans: estació Tarragona-ciutat, Vila-seca,
Reus-Nord, futura estació de Cambrils.

•

Falset – Marçà

•

Montblanc

•

Torredembarra

•

Cunit

•

Valls

•

El Vendrell

•

Calafell

Les connexions de les línies de transport interurbanes amb el tren hauran de quedar
recollides en el Pla de serveis del transport col·lectiu per carretera, mentre que en el
cas dels urbans seran els PMUs els que hauran d’incorporar la planificació de la
intermodalitat. La connexió dels serveis urbans i interurbans s’haurà de planificar de
forma coherent i coordinada des del Pla de serveis i els PMUs.
La taula següent detalla la funcionalitat de cada intercanviador en l’horitzó del Pla.
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A banda dels anteriors, també cal considerar un segon nivell d’intercanviadors a les
estacions següents, on es connectarà amb els serveis d’autobús urbà, en cas que n’hi
hagi, i interurbà:

Propostes del Pla

Des del PDM, afegim l’estació de Sant Vicenç de Calders a la xarxa d’intercanviadors
regionals, que pot ser el punt de trobada entre les xarxes de rodalies de Barcelona i
del Camp de Tarragona. Els intercanviadors esmentats es localitzen en les estacions
que ja en l’actualitat mouen els volums més grans de viatgers o ho faran en l’horitzó
del Pla dins dels principals corredors utilitzats pels vehicles privats

Proposta de modificacions
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Intercanviador
Estació Central

Tipus
Intercanviador regional

Camp de Tarragona
(la Secuita - Perafort)

Intercanviador regional

Sant Vicenç de Calders

Intercanviador regional

Tarragona-ciutat

Intercanviador urbà

Reus-nord

Intercanviador urbà

Vila-seca

Intercanviador urbà

Nova estació de Cambrils

Intercanviador urbà

Marçà – Falset

Intercanviador regional

Montblanc

Intercanviador urbà

Torredembarra

Intercanviador urbà

Cunit

Intercanviador urbà

Valls

Intercanviador urbà

El Vendrell

Intercanviador urbà

Calafell

Intercanviador urbà

Funcionalitat l'any 2015
Altes prestacions - llarg recorregut
Altes prestacions - regionals
Bus urbà
Bus interurbà
Connexió a l'Aeroport
Altes prestacions - llarg recorregut
Altes prestacions - regionals
Bus interurbà
Rodalies Camp de Tarragona i Barcelona
Regional convencional
Bus urbà
Bus interurbà
Rodalies
Regional convencional
Bus urbà
Rodalies
Regional convencional
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies
Bus interurbà (pla de serveis)
Altes prestacions - regionals
Rodalies
Regional convencional
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies (estudi de demanda)
Regional convencional
Bus interurbà
Rodalies (estudi de demanda)
Regional convencional
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies
Regional convencional
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies Barcelona
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies
Bus urbà
Rodalies Barcelona
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)
Rodalies Barcelona
Bus urbà
Bus interurbà (pla de serveis)

TAULA 3.2: Estacions de tren amb intercanvi de línies ferroviàries previstes
operatives abans del 201513.

En els principals intercanviadors regionals, és a dir, l’Estació Central del Camp i
l’Estació del Camp de Tarragona emplaçada a Perafort s’haurà d’assegurar
l’accessibilitat en transport públic col·lectiu de carretera.
En els intercanviadors urbans de Tarragona, Reus i Cambrils, la connexió entre
l’autobús urbà i el tren s’ha de poder realitzar en un període de 15 minuts en les hores
de màxima afluència de viatgers. En les estacions de Tarragona, Reus, el Vendrell,
Cambrils i Calafell, les freqüències de pas seran constants, mentre que en el cas de
Valls s’ajustaran als horaris dels trens. L’ajuntament del Vendrell haurà de disposar de
serveis urbans per connectar la població amb l’estació de Sant Vicenç de Calders amb
unes freqüències regulars. A Reus i Tarragona, en l’actualitat les estacions de tren es
troben allunyades de les estacions d’autobusos. Per aquest és necessari millorar les
connexions entre l’estació de ferrocarril i la d’autobusos mitjançant la connexions de
temps de trajecte reduït amb el transport públic urbà.
En moltes de les estacions en les quals no hi ha transport públic urbà, hi ha una
parada d’autobús a una distància inferior a 300 metres. En aquests casos caldrà
coordinar aquests horaris d’autobusos amb els horaris de trens mitjançant el Pla de
Serveis. En la resta de situacions, amb l’excepció d’aquells casos on els costos de la
coordinació siguin molt grans a causa del baix nombre de viatgers (Pradell de Teixeta,
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No inclou estacions relacionades amb possibles traçats nous per les ciutats de Tarragona i Reus.

els Guiamets), s’haurà d’aproximar les parades d’autobús a menys de 300 metres de
les estacions i facilitar la intermodalitat mitjançant la coordinació dels horaris.
Pel que fa a la intermodalitat entre els serveis ferroviaris, cal tenir present que les
freqüències previstes en el servei de rodalies garanteixen que es pugui canviar d’un
servei regional a un servei de rodalies amb un interval màxim d’espera de 20 minuts
en l’àmbit central del Camp de Tarragona en les hores de màxima afluència de
viatgers. D’altra banda, la connectivitat entre Reus i Tarragona, i les seves àrees
d’influència, demana fer l’esforç necessari per traslladar l’estació de trens actual de la
ciutat de Tarragona a les immediacions de l’actual estació d’autobusos, tal com està
previst en el PTPCT. D’aquesta manera s’aconseguiria reduir dràsticament el cost de
la intermodalitat en temps i comoditat per a l’usuari.
Les actuacions a curt termini consisteixen en establir connexió entre els serveis
ferroviaris de rodalies i els busos urbans i interurbans. Les actuacions a mig termini
consisteixen en avançar en la planificació i implantació per facilitar l'intercanvi entre el
ferrocarril i l’autobús a Tarragona i Reus i per desenvolupar la integració de les
estacions del Corredor del Mediterrani amb les línies locals de transport de viatgers.

Garantir la connexió de les línies d’autobús urbà i interurbà a les estacions
d’autobusos interurbans.

•

Futura implantació de l’estació d’autobusos interurbans de Falset (eix
d’actuació 2).

•

Seguiment de les actuacions de planificació urbanística (eix d’actuació 3) –
sobretot de l’estació d’autobusos interurbans de Tarragona–, de la possible
planificació d’un nou trajecte de serveis de trens a la ciutat de Tarragona amb
estació a la plaça Imperial Tarraco i d’altres com la realització del nou centre
comercial d’el Corte Inglés a Tarragona.

A mitjà-llarg termini del pdM cal coordinar les actuacions sobre intercanviadors amb les
actuacions ferroviàries per definir:
•

les estacions d’autobusos interurbans de les estacions del traçat i del Corredor
Mediterrani

•

parades/estacions del traçat definit pel PSTP-TramCamp

En referència a l’actuació de la plataforma segregada del transport públic de l’eix
d’actuació 1, és important que el pdM inclogui com actuació les determinacions de
connexió entre les estacions acordades al Pla director urbanístic del nucli central del
Camp.

3.8.

Intercanviadors tren–no motoritzats (actuació A3.8)

Actualment hi ha unes 1200 places d’aparcament de bicicleta al territori, és a dir, una
plaça per cada 500 habitants. El nombre de places a les estacions de ferrocarril i bus
és molt baix. Aquest número de places es preveu insuficient en un escenari amb
serveis de ferrocarril de rodalies o amb servei de plataforma segregada de transport
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Propostes del Pla

També cal considerar els punts següents:

públic (PSTP). Aquesta actuació proposa la instal·lació d'entre 20 i 40 places
d’aparcament per bicicletes a cadascuna de les 24 estacions principals de ferrocarril
amb la finalitat d’augmentar l’oferta en unes 600 places d’aparcament per a bici.
També proposa instal·lar carrils bici a l’entorn d’aquestes estacions (2,0 km d’accés a
cada estació que representarien 46 km de la xarxa ciclista). Aquesta actuació és
complementària a la proposta d’implantar bicicletes públiques. Per al finançament
d’aquesta actuació s’han tingut en compte el Pla estratègic de la bicicleta de la
Generalitat de Catalunya (PEB) i el PITC.

Reus

Baix Camp

PMU proposats (vegeu
eix d’actuació 3)
Si

Vila-seca

Tarragonès

Si

Salou (Port Aventura)

Tarragonès

Si

Salou

Tarragonès

Si

Tarragona

Tarragonès

Si

La Selva del Camp

Baix Camp

Proposta de modificacions

ESTACIONS DE TREN
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Alcover

Comarca

Alt Camp

Altafulla – Tamarit

Tarragonès

Torredembarra

Tarragonès

La Plana - Picamoixons

Alt Camp

Cambrils

Baix Camp

Les Borges del Camp

Baix Camp

L'Hospitalet de l'Infant

Baix Camp

Mont-roig del Camp

Baix Camp

Si

Falset-Marçà

El Priorat

Roda de Barà

Baix Penedès

Sant Vicenç de Calders

Baix Penedès

El Vendrell

Baix Penedès

Si

Calafell

Baix Penedès

Si

Segur de Calafell

Baix Penedès

Cunit

Baix Penedès

Montblanc
l’Arboç
Valls

Conca de Barberà

Si

Si

Baix Penedès
Alt Camp

Si

TAULA 3.3: Municipis on es proposa implantar carrils bici per millorar l’accés
a l’estació de tren.

A més a més, els PMUs hauran de preveure la instal·lació de places d’aparcament
segures per a bicicletes en els principals llocs generadors de mobilitat i en les
estacions i parades d’autobús. El nombre de places vindrà determinat per les
necessitats actuals i potencials identificades en els mateixos documents.

3.9. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 3
La Taula 3.4. presenta el resum de les actuacions proposades per l’eix d’actuació 3.
Com es fa palès, els intercanviadors concentren la pràctica totalitat del cost d’aquest
eix d’actuació.

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8

Descripció
Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat
Coordinació dels PMUs del territori
Gestió dels Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada
Coordinació Plans Especifics dels llocs singulars
Serveis de les Àrees Residencials Estratègiques
Estudis / plans dels llocs generadors de la mobilitat
Intercanviadors tren - cotxe
Intercanviadors transport col·lectiu
Intercanviadors tren - no motoritzats
subtotal

Cost pdM
Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

300.000
300.000
100.000
30.000
300.000
100.000
100.000
1.000.000
2.230.000

1.000.000
0
200.000
150.000
545.000
3.900.000
63.840.000
2.835.773
72.470.773

TAULA 3.4: Resum dels costos de les actuacions de l’eix d’actuació 3
(Integració de polítiques urbanístiques amb la planificació de la mobilitat)
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Codi

Propostes del Pla

D’altra banda, el cost que l’ATM hauria d’assumir per gestionar, coordinar i/o redactar
els diversos informes, memòries, plans i/o estudis es basa en la contractació del
personal necessari durant el període de vigència del pla. Els costos dels estudis de
noves urbanitzacions s’han estimat segons la superfície que cal planificar assignant els
costos als promotors.

4.

Eix d’actuació 4: promoció
sostenible de mercaderies

del

transport

Proposta de modificacions

Les actuacions proposades són 6 i cobreixen els mitjans de transport de carretera,
ferrocarril i marítim de curta distància reconeixent l’important paper del Port de
Tarragona. Les actuacions proposades per aquest eix d’actuació són:
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•

La distribució urbana de mercaderies sostenible

•

Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies

•

Millora de moviments de mercaderies al Port de Tarragona

•

Actuacions en aparcaments de camions.

•

Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància

•

Estudi de l’impacte dels centres logístics

A continuació es presenta el context de les actuacions.

4.1. La distribució urbana de mercaderies sostenible (actuació
A4.1)
En relació a la distribució urbana de mercaderies, cal considerar el seu sistema
d’organització, que partint de les àrees logístiques o d’altres zones d’activitat, han de
transportar les mercaderies als grans centres de venda, alguns en el centre de les
ciutats i altres nuclis de població i d’altres en el seu entorn.
Es generen diverses problemàtiques relacionades amb la mobilitat que es manifesten
de manera molt especifica en les majors concentracions urbanes: Tarragona, Reus, i
durant la temporada estival a Cambrils-Salou, i El Vendrell-Calafell. Les
problemàtiques són comuns a tots aquests nuclis de població, estant totes elles
lligades a la congestió de l’espai urbà, ordenació de l’espai i el temps, i també
mancances en termes de sostenibilitat.
La distribució urbana de mercaderies es una competència municipal que ha de ser
plantejada sobre la base de criteris d’àmbit superior en funció de la mobilitat global del
territori. La gestió de places de càrrega/descàrrega i de l’accés a zones de vianants
actualment recau sobre cada municipi sense cap acció de coordinació. Aquesta
mesura dirigida a la distribució urbana de mercaderies sostenible (DUMS) pretén
facilitar una coordinació per promoure millores d’accés per a aquests operadors
disposats a col·laborar amb vehicles i pràctiques més sostenibles. Es tindran en
compte les experiències per promoure la descàrrega nocturna silenciosa i es valoraran
també iniciatives dirigides a altres objectius ambientals. Es proposen com
responsables d’aquesta actuació als ajuntaments i, en particular, el de Tarragona,
donada la seva voluntat de participar en el projecte Ondoor.

Anteriors experiències a altres llocs demostren que una acció intermunicipal és útil (un
operador treballa a gran part del territori i no pot participar en múltiples iniciatives de
nivell local, les solucions són transferibles, etc).

Regular les zones de càrrega i descàrrega, vigilant que la seva situació no
representi un perill per als vianants (per exemple, allunyar-les dels passos de
vianants donat la manca de visibilitat que generen).

•

Dotar d’oferta de càrrega i descàrrega suficient per evitar que aquestes es facin
en condicions de poca seguretat i entorpeixen el trànsit de persones i vehicles.

•

Promoure pràctiques més sostenibles com la distribució de mercaderies
silenciosa.

•

Ordenació de la distribució de mercaderies en les zones de vianants.

•

Establir preferència pels vehicles no contaminants

•

Assenyalar zones d’aparcament preferents, amb un horari determinat per la
distribució.

•

Estudi de la viabilitat de la creació de micro-plataformes

•

Gestió de vies i sistemes

•

Coordinació dels agents implicats

4.2. Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies (actuació
A4.2)
La Taula i la Figura següents pretenen resumir les diverses actuacions proposades als
plans d’infraestructures per millorar el transport ferroviari de mercaderies.
Hi ha una sèrie d’actuacions proposades per millorar el trànsit ferroviari al hinterland
del territori que semblen ser ambicions a més llarg termini que l’any 2015 del pdM.
Inclou dues actuacions de nous eixos:
•

El Corredor Mediterrani enllaçarà Perafort amb Cambrils amb ample UIC per
facilitar els moviments de mercaderies per l’interior i evitar les poblacions
costaneres. El desviament de moviments de pas implicaria una millora
important de la capacitat de gestió de moviments de tren entre Tarragona
Classificació i el port.

•

El PITC preveu que la rehabilitació de la línia Reus–Roda juntament amb la
variant per Reus, faci de bypass de les ciutats de Tarragona i Reus. Aquesta
infraestructura permetria canalitzar el trànsit de mercaderies (de França o del
Port de Barcelona) via Vilafranca i Roda. És una actuació complementària al
Corredor Mediterrani per al desviament del trànsit de pas de Tarragona. A més
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Amb l’objectiu d’ordenar les activitats lligades amb la distribució urbana de
mercaderies des del punt de vista de la mobilitat sostenible, els PMUs hauran de
regular, concretar i establir criteris en relació als aspectes que es llisten a continuació:

a més, serviria per donar ruta directa per explotar la millora de la capacitat de
Constantí Intermodal.

Actuació

Admin. titular

Pressupost
(M€)

Pla associat

Data
operativa

Pla director del
Port

2010

PORT:
ZAL (del Port de Tarragona)

MIFO

UIC condicionament (Port) fins a No
Tarragona Classificació (Port)
disponible

22

No disponible PT
Estudi IDOM

No
disponible

Proposta de modificacions

NOUS EIXOS:
Corredor Mediterrani

AGE

(part de) 1080 PITC

2015-2030

Rehabilitació Reus–Roda

AGE

60 (de 180)

PITC

2015-2030

Modernització i millora línia Reus- AGE
Casp

32 (de 8214)

PITC

2015-2030

Vies connectores:

Pla Territorial

(variant de Reus)
Tram Ferroviari Port ZAL – Vila- AGE-MIFO
seca

No disponible No disponible

No
disponible

Nou tram - est (de Reus)

AGE

12

No disponible

No
disponible

Generalitat

95

PITC

2015-2020

Altres Centres:
76

LOGIS Penedès
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Total inversions:

22 abans de l’any 2015
200+ entre 2015 – 2030

TAULA 4.1: Actuacions previstes per a la millora del transport de
mercaderies

Especial atenció mereix , la construcció de la línia Port de Tarragona- Castellbisbal,
assenyalada en el PTPCT i de la qual s’estan portant a terme els estudis informatius
per part del Ministeri de Foment. Aquesta és una via essencial per la sortida de
mercaderies del port i del polígon petroquímic. La construcció d’aquesta infraestructura
és clau pel que fa al funcionament de Logis Penedès i de la seva àrea d’influència.
També caldrà concretar la connexió ferroviària de la zona logística de Montblanc.
Tant la construcció de la infraestructura esmentada en el paràgraf anterior, com la
construcció i/o millora de les infraestructures previstes en el PITC, permetran allunyar
el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril dels principals nuclis de població
del Camp de Tarragona, evitant sobretot el pas per Tarragona i Reus (variant de
Reus).

14

PITC: part assumida = 40 M€

Els plans inclouen millores a les vies connectores de l’eix Port–interior (l’eix amb més
trànsit associat amb el Port), notablement del nou Tram-est de Reus (Pla territorial) i la
modernització de la línia Reus–Casp (millora prevista dins del PITC entre 2015 i 2030).
Es important constatar l’increment del trànsit de contenidors tant de Constantí
Intermodal com del Port de Tarragona. Es detecta una concentració de propostes de
millores d’infraestructures ferroviàries del PITC al període 2015-2030 (més de 200 M€)
amb poca actuació abans de l’any 2015 (Zona d’activitats logístiques). Es vol destacar
l’actuació de l’eix Reus–Roda com una proposta que pot millorar el funcionament de
Constantí Intermodal i contribuir a millorar la seguretat dels moviments de matèries
perilloses.

L’horitzó del Pla director del Port de Tarragona és del 2000 fins a l’any 2014.
“Al port de Tarragona, únic port comercial de l’àmbit i segons les previsions del
seu pla director (2000-2014), s’hi mouran 34,7 milions de tones l’any 2014. Es
preveu captar, en primer lloc, trànsits de contenidors amb un increment anual
superior al 20%. El trànsit de líquids a doll característic de les mercaderies
energètiques i el tràfic de sòlids a lloure segueixen una tendència de creixement
moderada, a l’entorn del 2% anual.”

Tipus
Volum esperat l’any 2014

de

trànsit
(en milions de tones)

Contenidors
Càrrega general convencional

3,09
0,8

Líquids a l’engròs

20,7

Sòlids a l’engròs

10,08

Total mercaderies

34,67

Total passatgers

TAULA 4.2: Previsió dels trànsits del Port de Tarragona per al 2014.
Font: Port de Tarragona.

37.800
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4.3. Millores de mercaderies: Port de Tarragona (actuació
A4.3)

Propostes del Pla

L’actuació preveu un seguiment d’aquest conjunt d’iniciatives, bàsicament enfocada en
la quantificació dels impactes associats amb la millora de l’eix Constantí–Roda,
coherent amb el primer objectiu del pdM de minimitzar distàncies.

Proposta de modificacions

FIGURA 4.1: Pla director del Port de Tarragona: usos portuaris.
Font: PDAIT

La Taula 4.3 pretén resumir les actuacions i destaca la inversió ZAL com una de les
activitats més importants.
Actuacions per superar dificultats actuals
Moll adossat de Llevant

M€
30,3

Data prevista

Nou pont mòbil, connexió nord-sud

15

Fet, segons Pla territorial

Connexió ferrocarril - xarxa viària, molls Aragó i Reus

15

Fet, segons PT

Esplanada a ponent del contradic

4,2
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3 molls entre Andalusia i el contradic
Moll de 700 m – càrrega general

24,5
23

Millora terminal de vehicles (4 a 7 ro-ro)

Fet, segons PT

Actuacions per una millor explotació
ZAL

22

dic de Llevant
Ampliació esplanada, moll d'Aragó
Esplanada serveis del moll de Llevant

61,5
9
4,8

Contradic ponent

13,5

Total desglossat

222,8

Total pla

2010

350
TAULA 4.3: Actuacions del Pla director segons el PDAIT i Pla territorial

Tot i aquestes iniciatives, es presenta la gran oportunitat d’intervenir amb els vehicles
pesants al Port de Tarragona amb un moviment de 400.000 vehicles anuals, més de
1.000 vehicles diaris.
Les actuacions de mobilitat en les mercaderies portuàries, conjuntament amb les
noves connexions programades a la xarxa viària i de ferrocarril de la zona que
s’assenyali en el Pla territorial del Camp, també hauran de tenir presents els nous
moviments de mercaderies previstos i especialment els de contenidors que es
generaran a la terminal portuària concessionada a DP World, amb una previsió en cinc
anys d’arribar a 400.000 TEU. Les previsions de trànsit del port poden portar a un
moviment d’uns dos milions de viatges de camions anuals -–anada i tornada.

4.4.

Actuacions en aparcaments de camions (actuació A4.4)

•

Àrees en servei: aparcament Federació Autotransport, S.L. (Tarragona),
Lavaflix S.A. (Tarragona), aparcament FEAT S.L. (Tarragona), Ajuntament de
Bellvei (Bellvei), Ajuntament del Vendrell (el Vendrell), Transpark Transports i
Aparcaments, SCCL (Reus), Ajuntament de Valls (Valls)

•

Àrees en projecte: nova àrea a Alcover i rehabilitació de l’àrea d’estacionament
de camions de mercaderies perilloses de Tarragona.

L’any 2012 caldrà valorar els criteris de funcionalitat plantejar l’estudi del futur de
l’aparcament per a camions que transporten mercaderies perilloses de Riu Clar. En
primer lloc, caldrà analitzar si la seva capacitat és suficient. Aquest estudi haurà de
contemplar les actuacions que s’hagin de prendre en funció de l’anàlisi realitzat.

4.5. Promoció dels serveis de transport marítim de curta
distància (actuació A4.5)
La promoció del transport marítim de curta distància (TMCD) figura com a objectiu de
les polítiques europees i de les directrius nacionals de mobilitat (DNM). Al Camp de
Tarragona aquesta iniciativa és liderada per l'Autoritat Portuària de Tarragona.

4.6. La logística al Camp de Tarragona (actuació A4.6)
El Camp de Tarragona es caracteritza per una activitat de pas de mercaderies que
genera uns fluxos de trànsit important per les principals vies de la zona, principalment
amb vehicles pesats. Aquests fluxos de caràcter intercomunitari i internacional, no
hauria de barrejar-se amb el trànsit de servei intern al Camp i aquell que té com origen
i/o destí el territori, tot i que és originari o està orientat cap a fora. Aquesta darrers han
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En aquesta línia, la DGTT ha promogut recentment àrees d’estacionament de
camions al Camp de Tarragona:

Propostes del Pla

Aquesta actuació pretén coordinar les activitats de planificació del sòl dels municipis
del territori.

de recórrer els mínims itineraris per la zona per connectar-se amb les grans vies de
pas, com son: AP-7, AP-2, A-7, N-340, N-240, la C-14 i en el seu moment l’A-27. Al
costat d’aquest trànsit en hi ha un altre de distribució interna que te que tenir una major
capil·laritat, ja sigui com a distribució urbana oi cap a les àrees productives. Al costat
d’aquesta xarxa de distribució hi ha un altre aspecte a contemplar com és la creació de
grans zones logístiques a la zona, com poden ser: CIM del Camp, Zona de Montblanc,
Logis Penedès, Polígon de Valls, Polígon de Vila-rodona i el Port de Tarragona.

Proposta de modificacions

La racionalitat en el transport de mercaderies exigeix que aquestes zones logístiques
siguin els grans receptors i expedidors de mercaderies, per la doble funció de
distribució externa i d’aquí la importància de facilitar la seva connexió directa amb les
grans vies de comunicació, la qual ha de ser considerada com a indispensable.
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En el cas de Logis Penedès, serà molt important la construcció de la via de ferrocarril
que ha d’unir el Port de Tarragona amb Castellbisbal per al transport de mercaderies.
La mobilitat associada a aquest centre logístic exigeix una correcta connexió, no
només amb l’anterior infraestructura, sinó també la concreció de la connexió amb l’AP7, l’AP-2 i l’A-7. Pel que fa a la futura zona de Montblanc, caldrà concretar la seva
connexió amb l’AP-2, com també amb la xarxa ferroviària de mercaderies.
La concreció de les connexions dels centres logístics amb les principals
infraestructures és bàsica no només per al seu funcionament, sinó també per a la
racionalitat del model global de mobilitat del Camp de Tarragona. És per aquest motiu
que l’ATM del Camp de Tarragona ha de prendre partit a l’hora de configurar la xarxa
logística del seu àmbit. Aquesta participació es reflectirà en els punts següents:
•

Emissió d’informes sobre l’impacte de la mobilitat de les infraestructures
logístiques que es planifiquin en el Camp de Tarragona.

•

Trobar les fórmules per participar en els processos de planificació, d’acord amb
les atribucions dels estatuts de l’ATM.

Davant l’impuls que està rebent la logística en el Camp de Tarragona es veu necessari
que des de l’ATM s’analitzin les necessitats del sector, sobretot en termes de
desenvolupament de noves àrees logístiques en el territori. Aquests informes, de
caràcter anual aniran acompanyats de les potencials necessitats generades per la
mobilitat en termes de connexió a les principals vies de comunicació donant especial
atenció al ferrocarril, i fórmules per potenciar la mobilitat sostenible en les noves
implantacions (accés en transport públic, itineraris segurs per vianants, carrils-bici).
Pel que respecta a les mercaderies perilloses, en primer lloc cal tenir present la
situació dels seus 2 principals punts de tràfic. Entre Tarragona, La Canonja, Vila-seca i
Reus hi ha el polígon petroquímic sud, i al costat de el Morell, la pobla de Mafumet i
Constantí, el nord. La comunicació de mercaderies entre ambdós polígons i el port, es
realitza essencialment a traves de sistemes de canonades, amb oleoductes, que tenen
unes mides de seguretat molt precises gestionades per diversos plans de seguretat,
menció especial es el PLASEQTA. En l’entorn d’aquest sistema es produeix un
moviment important de mercaderies perilloses, els fluxos de la qual es distribueixen
principalment mitjançant el ferrocarril i la xarxa viària de carreteres. En aquest sentit
cal determinar prioritat de fer efectiva la sortida ferroviària del port i polígon químic cap
a Castellbisbal amb el traçat que estudia el Ministeri de Foment. Aquesta actuació que
es imprescindible per a la mobilitat de mercaderies per la zona.
En relació als criteris de seguretat, la referència són les especificacions de Protecció
Civil que regulen els fluxos de mercaderies perilloses, així com l’ordenació de l’espai

del seu voltant. En aquest sentit, el pdM considera que la mobilitat de les mercaderies
perilloses s’ha de realitzar a través de les principals vies de comunicació de la zona,
amb preferència per les autopistes i autovies, amb prohibició especifica i senyalitzada
del seu pas per zones urbanes. i disposar mesures de seguretat específiques en cas
d’accidents. També cal avançar en aquest sentit pel que respecta a la sortida per
ferrocarril des de el centre de mercaderies del polígon de Constantí i el Port. El
sistema de la zona es complementa amb l’aparcament per a camions que transporten
mercaderies perilloses del polígon de Riu Clar a Tarragona, que es un important punt
regulador en la distribució d’aquests fluxos en el conjunt de l’àrea. El principal punt fort
d’aquest aparcament és la seva sortida immediata a l’AP-7.

•

amb el Polígon Sud
o

C-31B

o

T-315

o

TV-3148

Amb el Polígon Nord
o

•

T-750

Amb el Port
o
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Vial de connexió amb el Polígon de Riu Clar

Per aquest motiu, la millora en el trànsit de mercaderies perilloses fa necessàries tres
actuacions importants, que cal afegir a la construcció de la nova línia de ferrocarril
comentada anteriorment. En primer lloc, l’acabament de l’A-27, amb el túnel del Coll
de Lilla, adaptat per la mobilitat d’aquests productes en la seva sortida cap al centre i
nord de la península per la vall de l’Ebre. En segon lloc, cal tenir present el paper del
Raval del Mar (actuació A6.2) com a sortida segura per a les mercaderies perilloses
des del Polígon Sud fins a l’A-7. I en tercer lloc, valorar de manera especifica l’any
2012, en l’actualització del pdM, l’adequació de la capacitat de l’aparcament de Riu
Clar donada la seva funcionalitat en el conjunt del sistema.
Durant la revisió del Pla, i tenint present l’estat de construcció de les infraestructures
proposades en el pla, es durà a terme l’estudi del transport de mercaderies perilloses
en l’àmbit territorial del Pla.
L’objectiu d’aquesta actuació és partir de la implantació i funcionament dels centres
logístics per dur a terme el seguiment de la seva activitat. Fent ús de la informació
existent i la que es pugui generar mitjançant el seguiment de l’activitat logística, es
realitzaran estudis i s’elaboraran propostes que impliquin millores de l’eficiència i la
sostenibilitat en el seu funcionament, com també de la mobilitat.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

•

Propostes del Pla

Per raons de seguretat cal evitar el pas de les mercaderies perilloses per la N-340a, N340, N-240, i per la C-14 quan té un sol carril per sentit, i lògicament, el trànsit per
l’interior dels nuclis urbans. Amb les infraestructures actuals, els principals trànsits de
mercaderies perilloses s’haurien d’orientar a l’AP-7, AP-2 i l’A-7, mitjançant les
següents connexions i sempre tenint presents les restriccions i prohibicions que marca
la Resolución IRP/77/2010, de 19 de enero, por la que se establecen medidas de
regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de
Cataluña para el 2010, i altra normativa similar posterior:

Proposta de modificacions

Els temes que són més prioritaris a l’hora de ser analitzats són:
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L’eficiència i la sostenibilitat de la mobilitat del sector logístic

•

Anàlisi de la viabilitat d’espais per al transvasament de mercaderies a vehicles
més petits en les concentracions urbanes

•

El transport per ferrocarril al Camp de Tarragona

•

El transport i els itineraris de les mercaderies perilloses

•

Propostes de millora per a la mobilitat del sector agrari

•

Anàlisi de la necessitat de noves àrees logístiques

•

L’aparcament de Riu Clar: alternatives de futur.

4.7. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 4
La taula següent presenta el resum de les actuacions proposades per l’eix d’actuació
de promoció del transport sostenible de mercaderies. Els costos estimats estan
pendents de concretar-se amb el Port de Tarragona, el Servei Català del Trànsit i els
ajuntaments. Destaca el cost d’inversió atribuït al DPTOP en concepte de millores de
la xarxa ferroviària de mercaderies (referència PITC, Reus-Roda i variant de Reus).
Codi
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•

A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6

Descripció
Eix d'Actuació 4: Promoció del transport sostenible de mercaderies
La Distribució Urbana de Mercaderies sostenible
Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies
Millores de mercaderies: Port de Tarragona
Actuacions en aparcaments de camions
Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància
La logística al Camp de Tarragona
subtotal

Cost pdM
Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
100.000
225.000

60.000
240.000.000
0
0
0
0
240.060.000

TAULA 4.4: Resum costos de les actuacions de l’eix d’actuació 4 (Promoció
del transport sostenible de mercaderies)

5.

Eix d’actuació 5: promoció dels desplaçaments a
peu i en bicicleta

La bicicleta i els desplaçaments a peu tenen una utilització essencialment urbana com
a mode de transport, i per tant donat que l’autocontenció se situa per damunt del
72,5%, cal potenciar aquests modes proporcionant als ciutadans una xarxa urbana
segura per a tots 2 tipus de desplaçaments. Per una altra part, hi ha un fet a
considerar en la morfologia urbana del territori, com és la proximitat entre els
municipis, i tot sovint entre nuclis urbans que es troben a cavall de diferents municipis.
En aquesta situació és possible plantejar la millora de la mobilitat intermunicipal amb
formes no motoritzades, com pot ser la bicicleta i anar a peu. Per avançar vers aquest
objectiu es poden considerar com a nuclis urbans els assenyalats en el PTPCT en el
sistema d’assentaments urbans.

•

La xarxa ciclista

•

Fomentar bones pràctiques d’anar a peu

•

Accés no motoritzat als llocs generadors de mobilitat

•

Acció coordinada per promoure bicicletes públiques

Propostes del Pla

Les actuacions proposades per aquest eix d’actuació són 4:

Aquestes actuacions estan reforçades per altres actuacions d’altres eixos com ara:
l’eix d’actuació 3 inclou una acció que proposa el desenvolupament d’uns 46
km de carril bici a l’entorn de les 24 estacions importants del territori

•

l’eix d’actuació 3 inclou l’acció per coordinar els plans de mobilitat urbana.
Aquesta acció hauria de coordinar el disseny de la xarxa ciclista entre els
municipis.

•

l’eix d’actuació 7 inclou una acció per promoure una millora de l’accessibilitat
per a persones amb mobilitat reduïda al transport col·lectiu

5.1. Xarxa ciclista (actuació A5.1)
El Pla Estratègic de la Bicicleta estableix com a actuació el desenvolupament dels
estudis formatius i dels projectes constructius d’una primera fase de la xarxa bàsica
territorial definida al PITC. Aquesta xarxa inclou 2 eixos que es trobaran a Tarragona:
•

Tortosa – Tarragona – Barcelona – Girona – la Jonquera

•

Tarragona – Lleida

Aquests carrils, per tal d’assegurar la segureta dels ciclistes poden prendre una de les
formes següents establertes en el mateix Pla:
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83

•

•

Carril-bici: via ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit.

•

Carril-bici protegit: carril-bici amb elements laterals que el separen físicament
de la resta de la calçada així com de la vorera.

•

Vorera-bici: via ciclista senyalitzada sobre la vorera.

•

Pista-bici: via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent
de les carreteres.

Proposta de modificacions

S’ha fet un inventari que quantifica en uns 55 kms els carrils bici existents a tot el
territori, tots en zona urbana. No tots els carrils bici existents haurien de formar part de
la xarxa ciclista del territori. Com a punt de partida s’assumeix que un 40% (22 km)
dels carrils existents podrien formar part de la xarxa ciclista de Catalunya, tenint en
compte que el traçat costaner seria comú a ambdues definicions.
El recorregut costaner presenta més possibilitats de reeixir si es tenen en compte els
punts següents:
•

Aprofitar les inversions en els passejos marítims15 de gran amplada on el
conflicte amb el cotxe és nul. Actualment es donen situacions de fet d’ús de la
bicicleta per esbarjo16 per aquests trams de forma habitual.

•

Existeix la possibilitat de promoure rutes ciclistes segures a les estacions de
tren generalment localitzades a pocs km de la costa. Es tracta d’una
intermodalitat interessant si considerem que es poden estacionar 8 bicicletes a
l’espai dedicat a estacionar un cotxe. Per tant, promoure l’ús de la bicicleta pot
augmentar el flux de passatgers a moltes estacions que actualment tenen
limitacions d’espai per l’aparcament de cotxes.

•

En la franja costanera del Baix Penedès l’adaptació de la carretera C-31 podria
jugar un paper important com a connector de zones urbanes amb bicicleta.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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Des del pdM, es vol potenciar la construcció d’una xarxa destinada a les bicicletes
posant l’accent en el seu desenvolupament en l’àmbit urbà, la connexió interurbana de
nuclis de població propers, i la connexió de les estacions de ferrocarril per tal d’afavorir
la intermodalitat, tal com es preveia en l’actuació (A 3.8).

15

No se’n proposa un ús indiscriminat; cal estudiar i definir els traçats en detall. Per exemple, l’alt ús del passeigg
Marítim a Calafell durant l’estiu fa pensar en un itinerari per la riera connectant amb l’estació de ferrocarril. La ruta
tampoc ha de passar forçosament per les platges de Salou.

16

La promoció de l’ús de la bicicleta és molt coherent amb els objectius de les DNM i no sembla necessari distingir
massa entre la promoció d’activitats d’esbarjo o per altres motius. La importància de promoure rutes de bicicleta de llarg
recorregut integrades amb la xarxa urbana per consideracions de gènere i edat es manifesta en els treballs fets al
Regne Unit: a finals de l’any 2006 la xarxa ciclista nacional arribava a 11.300 milles d’extensió i el seguiment de l’ús
durant els últims 7 anys (Sustrans, 2007) inclou diferents resultats, com ara les següents observacions:
–

“Els trams sense cotxes són especialment importants per encoratjar les dones a agafar la bicicleta; una
cinquena part dels desplaçaments per aquests trams els fan les dones.

–

.més del 10% dels usuaris de la xarxa són majors de 60 anys i els trams sense trànsit són els més populars”.

El transport en bicicleta té un potencial enorme en els nuclis urbans, per la qual cosa
en els PMUs que es portin a terme en els municipis del Camp de Tarragona,
s’assenyalarà una xarxa urbana de bicicletes que permeti un recorregut funcional
d’accessibilitat i mobilitat cap al centre dels nuclis des de les seves perifèries urbanes i
de localització d’activitats productives.

Cambrils – Salou

•

Tarragona - la Canonja,

•

la Canonja – Vila-seca

•

Reus - Cambrils

•

Reus – Riudoms

•

Reus – Castellvell - Almoster

•

el Vendrell platja – Calafell – Cunit

•

el Vendrell - Santa Oliva

•

Vila-seca – la Pineda

•

Altafulla – Torredembarra

•

La Selva del Camp – Alcover

•

L’Hospitalet – Miami Platja (per les urbanitzacions)

•

L’Espluga de Francolí – Poblet – Vimbodí

La Taula 5.1 resumeix les propostes per construir quilòmetres de carril bicicleta en
l’accés a les principals estacions de tren de la zona.
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•

Propostes del Pla

Existeix l’oportunitat de penetrar en els desplaçaments interurbans donada la
proximitat entre municipis i nuclis urbans de la zona. El potencial de creixement és
molt gran, perquè en l’actualitat, la quota de transport interurbà en bicicleta és
pràcticament inexistent. El foment d’aquest tipus de transport permet establir una
connexió a través de carrils de protecció de la bicicleta entre molts nuclis de forma que
possibilita crear una xarxa interurbana entre nuclis separats per distancies inferiors als
12 quilometres. Caldrà considerar aquesta xarxa en el desenvolupament del
planejament urbanístic dels nuclis, d’acord amb el detall d’aquests que assenyala el
PTPCT. Sense ànim de voler ésser exhaustius, sí que cal assenyalar, el foment de la
via bicicleta entre els municipis següents:

Municipi

Km Carril bici al voltant estació de tren

Reus

2

Vila-seca

2

Salou

2

Tarragona

2

La Selva del Camp

2

Alcover

2 Alcover

Proposta de modificacions

2 La Plana – Picamoixons
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Altafulla – Tamarit

2

Torredembarra

2

Cambrils

2

Les Borges del Camp

2

L'Hospitalet de l'Infant

2

Mont-roig del Camp

2

Falset-Marçà

2

Roda de Barà

2

El Vendrell

2 El Vendrell
2 Sant Vicenç de Calders

Calafell

2 Calafell
2 Segur de Calafell

Cunit

2

Montblanc

2

l’Arboç

2

Valls

2

TAULA 5.1: Proposta d’implantació de carrils bici en els accessos en les
estacions de tren.
Font: elaboració pròpia.

Existeixen diferents fonts de finançament –PEB, PITC i d’altres identificats a la fitxa de
l’annex17– per a construir la xarxa ciclista.

17 Pla estratègic de la bicicleta (PEB) defineix 30 actuacions dins d’unes 9 línies estratègiques amb un pressupost total
d’uns 13,6 M€. La primera de les accions és la creació d’un inventari de camins i vies ciclistes, una acció amb
pressupost d’uns 260.000€ un 88% dels quals destinats abans del final de 2007. Es destaquen les accions següents
que juntes tenen destinats 6,12 M€, un 45% del pressupost total (majoritàriament assignats als anys 2008-2010):
Acció 1.4 Fomentar la planificació urbana
Acció 1.5 Fomentar la planificació de la xarxa comarcal
Aquestes especificacions podrien determinar la quantitat de quilòmetres de xarxa que es pot construir però es
considera factible com a primera orientació finançar uns 120 km amb el pressupost de les accions identificades (entre
15 i 20 km per cada territori que redacta un pdM). Per altra banda, tal com s’ha manifestat al document 1 (Diagnosi) el
Pla d’infraestructures de transports de Catalunya (PITC) assigna una quantitat de recursos que pot facilitar la
construcció d’uns 250 km de xarxa ciclista al territori.

•

Implantar nous carrils bici. Es proposa implantar 100 km al global de les zones
urbanes (uns 46 relacionats amb l’accés a les estacions de tren, uns 40 km de
trams intermunicipals dels municipis en coordinació dels plans de mobilitat
urbana i uns 14 km per suportar la prova pilot de bicicletes públiques del
territori.

•

Implantar més de 15 km addicionals per completar la ruta costanera de la
Xarxa ciclista de Catalunya, o altres connexions de nuclis de població separats
per menys de 12 km.

•

Establir més de 10 km de trams d’altres rutes de la Xarxa ciclista de Catalunya
de l’interior del territori o altres connexions de nuclis de població separats per
menys de 12 km.18.

Les implantacions han de seguir les especificacions definides al Pla estratègic de la
bicicleta i altres normatives i si formen part de rutes de llarg recorregut, definides per
EuroVelo.
El Pla de serveis del transport públic col·lectiu per carretera haurà d’incorporar la xarxa
ciclista com a part del model global de mobilitat,i per tant, caldrà concretar els punts
principals d’intercanvi de la bicicleta a l’autobús i viceversa.

18

•

Creació de places d’aparcament segures per a bicicletes en els principals llocs
generadors de mobilitat i en les estacions i principals parades d’autobús.
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•

Creació de carrils bici per a accedir a aquests llocs generadors de mobilitat

•

Indicar quins són els itineraris per a l’ús de la bicicleta, i crear carrils-bici en els
seus recorreguts. En aquests recorreguts primarà l’accés al centre dels nuclis
des de les seves perifèries.

•

Potenciar els carrils bici per accedir als polígons industrials i principals llocs
generadors de mobilitat.

•

Els carrils bici tenen una important funció en els passeigs marítims, i les places
però cal complementar-los amb accessos en carril bici des del centre de les
poblacions.

•

Allà on no hi hagi carrils bici posar en marxa actuacions per augmentar la
seguretat dels ciclistes

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Dins dels municipis els criteris per a la potenciació de l’ús de la bicicleta seran els
següents:

Propostes del Pla

Tenint en compte, els 3 eixos sobre els quals es vol actuar i partint dels 55 km de
carrils existents es proposen els següents objectius, per tal de sumar un total de 125
nous km de vies destinades a la utilització de la bicicleta:

Aquests objectius de plantejats de 15 km addicionals per completar la ruta costanera i 10 més, en l’interior del territori
poden semblar modestos. Cal dir que una part de la xarxa s’haurà de contemplar en els PMUs, i que aquí es
contemplen 40 km de trams intermunicipals. Això implica un total mínim de 65km nous en la xarxa interurbana.

5.2. Fomentar bones pràctiques d’anar a peu (actuació A5.2)

Proposta de modificacions

La diagnosi ha detectat algunes bones pràctiques ja implantades o en fase
d’implantació per fomentar la mobilitat a peu: semàfors amb comptador de temps per
creuar, zones 30 i d’accés controlat, escales mecàniques… Aquesta mesura pretén
transferir les bones pràctiques al màxim nombre de municipis del territori i identificar
actuacions previstes al llarg del pdM. Es proposa col·laborar amb els municipis que
volen accelerar-ne les implantacions, ajudant-los a buscar finançament i coordinant-ne
la promoció i l’avaluació. Es preveu ampliar els casos de bones pràctiques de 5 a 30 i
cobrir illes de vianants (6), zones d’accés controlat (2 a 8), semàfors amigables (2 a 8),
escales mecàniques i ascensors (1 a 6). Aquesta actuació s’haurà de planificar des
dels PMUs.
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En els casos de nuclis de població amb distancies inferiors a tres quilometres s’haurà
de potenciar la mobilitat a peu, per la qual cosa es tindran que crear vies precises i/o
sistemes per millora la seguretat en les vies interurbanes. Aquests nuclis de població
venen assenyalats en el PTPCT i a partir les distàncies entre els mateixos s’haurà
d’aprofundir en la concreció d’aquestes vies de proximitat. Sense ànim de voler ésser
exhaustius sí que cal assenyalar, el foment de les via per anar a peu entre els
municipis següents:
•

La Canonja - Tarragona

•

Reus - Castellvell del Camp

•

La Canonja - Vila-seca

•

Altafulla - Torredembarra

•

Cunit - Calafell

•

Santa Oliva - El Vendrell.

•

Salou – Vila-seca.

•

L’Hospitalet – Miami Platja (per les urbanitzacions)

•

L’Espluga de Francolí – Poblet – Vimbodí

•

Vila-seca – la Pineda

5.3. Accés no motoritzat als llocs de primer ordre (actuació
A5.3)
La diagnosi estableix un llistat dels llocs importants generadors de mobilitat i punts
claus de la xarxa de transport del territori. Actualment el grau d’accés dels vianants i
dels ciclistes és deficient en molts dels casos. Aquesta actuació proposa realitzar un
inventari d'edificis públics que siguin generadors importants de mobilitat i aconseguir
fer-los 100% accessibles per les persones amb mobilitat reduïda (PMR). Aquesta
actuació també contempla dotar aquests llocs generadors de mobilitat amb places
d’aparcament de bici. Els PMUs hauran d’identificar aquests llocs en els seus

municipis i proposar accions per tal de millorar-hi l’accés no motoritzat i també,
eliminar les barreres a les persones amb mobilitat reduïda.

En només 11 mesos, el sistema Bicing impulsat per l'Ajuntament de Barcelona va
generar 113.000 abonats que van fer 4,7 M de viatges amb bicicleta, un 28% dels
quals van connectar amb altres mitjans de transport públic (www.bicing.com). El
sistema de 6.000 bicicletes es finança amb els beneficis de l’actuació àrea verda i
enguany es preveu ampliar la cobertura a tota la ciutat. Altres ciutats d'Europa han
impulsat altres marques o models de finançament (Lió, Munic, Estocolm,Ploiesti, però
també Donostia, Sevilla i Pamplona o Terrassa i Granollers). Aquesta actuació
proposa un estudi per determinar el millor model per als municipis del Camp de
Tarragona i la preparació d’un sistema pilot de 4 àrees (Tarragona, Reus, el conjunt de
Salou, Cambrils i Vila-seca i el conjunt del Vendrell, Calafell i Cunit), cadascuna de 200
bicicletes. Si s’obtenen les subvencions tretes a concurs per l'Institut Català d'Energia
(ICAEN), 1500 €/bici de costos d’instal·lació, s’implantaran aquests sistemes. És
important integrar l’oferta amb els nous serveis de tren i trobar un model d’explotació
per cobrir els costos anuals de manteniment (entre 600 i 1000 €/bici).
Aquesta actuació és complementària de l’A5.1, donat que caldrà establir els carrils
urbans destinats a les bicicletes, com també itineraris on la seguretat per a les
bicicletes resti garantida. Els municipis que hagin de redactar PMUs, hauran d’establir
la xarxa en aquests documents.

Propostes del Pla

5.4. Acció coordinada per promoure bicicletes públiques
(actuació A5.4).

5.5. Resum de les actuacions proposades a l’eix d’actuació 5
Els costos d’aquestes actuacions es resumeixen en la taula següent. Destaca el cost
d’inversió atribuït a la Generalitat en concepte de xarxa ciclista bàsica, reflectit en el
PITC, tot i que no s’hi especifica quin departament ha de fer-se’n càrrec19. Com es pot
veure en el quadre, la principal inversió resideix en el desenvolupament de la xarxa
ciclista.

19

La territorialització de la inversió és una proposta realitzada pel propi pdM.
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Codi
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4

Descripció
Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i amb bicicleta
Xarxa ciclista
Fomentar bones pràctiques d'anar a peu
Accés no-motoritzat als llocs de primer ordre
Acció Coordinadora per promoure bicicletes públiques
subtotal

Cost pdM
Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

500.000
50.000
500.000
200.000
1.250.000

4.271.730
2.817.740
1.025.000
3.076.560
11.191.029

Proposta de modificacions

TAULA 5.2: Resum dels costos de les actuacions de l’eix d’actuació 5
(Promoció dels desplaçaments a peu i amb bicicleta)
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D’ altra banda, no n’hi ha prou amb pretendre un nivell de servei adequat a la xarxa
viària, sinó que s’ha de millorar la seguretat viària d’acord amb la normativa vigent i les
directives proposades. En aquest sentit, encara que el repartiment modal dels viatges
que tenen lloc al Camp de Tarragona augmenti cap a modes de transport més
sostenibles, és previsible que al llarg de la vida del pdM augmentin el nombre de
viatges en transport privat, en consonància amb les expectatives de creixement del
parc de vehicles i la major mobilitat de la població.
Entre les infraestructures que cal prioritzar destaca l’A-27. Aquesta via representa una
via de sortida per als vehicles pesants des del Port de Tarragona i el polígon
Petroquímic. D’aquesta manera s’evita que hagin d’anar per l’AP-7 fins el Vendrell per
accedir a l’AP-2. Per valorar en la justa mesura aquesta infraestructura cal tenir molt
present l’impacte ambiental i econòmic que resultarà de retallar els recorreguts. També
cal considerar la importància de la connexió d’aquesta via amb la C-14 per evitar el
pas dels vehicles pesants per la zona de la Riba, fet que repercutiria en una millora de
la seguretat.
El Raval del Mar és una via que també ha de permetre la sortida de vehicles pesants
del Port per mitjà d’un vial segregat paral·lel a la nova autovia urbana. D’aquesta
manera els vehicles podran connectar amb l’A-7. Aquesta via contempla la construcció
d’un carril-bici i voreres per a vianants, per facilitar una connexió en els modes no
motoritzats entre la Pineda i Vila-seca.
L’A-7 és una altra necessitat del territori donat el trànsit que registra la N-340 en les
zones costaneres del Camp de Tarragona. La descongestió que s’ha experimentat en
poblacions com Cambrils justifica la realització d’aquesta obra, que ha d’arribar fins el
Vendrell. Aquesta via és molt important per tal de desenvolupar els serveis directes
d’autobús que uneixen polaritats de 1er ordre definides en el PTVC. Paral·lelament
caldrà contemplar la creació de carrils bici i voreres en l’N-340, on les IMDs es
reduiran i permetrà un ús més urbà d’aquesta via.
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La mobilitat al Camp de Tarragona, segons dades de l’enquesta de mobilitat
quotidiana (EMQ06), presenta durant els dies feiners un 46,2% del total de
desplaçaments en vehicle privat. Aquesta proporció és significativament superior a la
del total de Catalunya. El vehicle privat té una significació notòria en el sistema de
mobilitat del Camp de Tarragona, per la qual cosa ha de ser considerat dintre del Pla
director de mobilitat d’una manera molt especifica. Encara que es potenciïn la xarxa i
els serveis de transport públic, entre altres motius, per atraure nous usuaris, molts
dels quals utilitzen el vehicle privat per als seus desplaçaments quotidians, la mobilitat
en vehicle privat i la seva evolució s’han de seguir tenint en compte per la gran
rellevància que tenen a la zona. Amb aquesta finalitat, el desenvolupament, la millora i
el manteniment de la xarxa viària del Camp de Tarragona ha de permetre que el volum
del trànsit accedeixi a les seves destinacions i ho faci amb unes infraestructures
adequades. La Costa Daurada i altres zones turístiques del Camp de Tarragona
generen altes demandes de trànsit durant l’època estival i en altres moments puntuals
de l’any que han de ser tinguts en compte. A més a més, és important considerar que
el territori, principalment per la seva franja costanera, és creuat diàriament per un
important trànsit de pas intracomunitari. Aquest trànsit de pas i l’estacional
competeixen amb el trànsit quotidià.

Propostes del Pla

6. Eix d’actuació 6: millores a la xarxa viària i la seva
gestió

Finalment, la circumval·lació de Falset ha permès descongestionar el trànsit per
aquesta capital de comarca, incrementant la seguretat per als vianants. Riudecols
presenta una problemàtica similar a la que s’ha solucionat a Falset, i per tant, cal
construir la circumval·lació de la N-240 en aquesta localitat.

Proposta de modificacions

6.1. Nova infraestructura viària (actuació A6.1)
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Hi ha tot un seguit de noves actuacions en infraestructura a la zona, tant per als grans
eixos de pas com per la xarxa bàsica, algunes de les quals es troben en realització i
d’altres en procés de redacció. El Ministeri de Foment, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i altres agents privats, estan actuant sobre la xarxa viària
de la zona. Les principals actuacions previstes dins la
A-7/N-340, conversió en
autovia; C-14 (desdoblament); autovia A-27 (conversió en autovia TarragonaMontblanc); variant de Riudecols, C-51 (eix el Vendrell-Valls-Alcover); desdoblament
Valls - Alcover. La inversió assenyalada en aquestes actuacions i projectes per
realitzar en la primera fase del PITC fins al 2016, representen un total d’uns 1.300
milions d’euros. D’aquestes obres, el tercer carril de l’AP-7 ja ha estat completat, l’A-7
ja és autovia entre el terme municipal de l’Hospitalet de l’Infant i el de Tarragona, i la
C-14 està desdoblada fins a Alcover.
En els projectes de noves infraestructures es contemplarà en la mesura del possible,
els següents punts:
•

Parades d’autobús adequades al nous traçat, on es garanteixi l’accessibilitat i
la seguretat dels usuaris.

•

Proteccions anti-sonores en les zones urbanes.

•

Creació d’espais per a bicicletes i vianants. Quan això no sigui possible degut a
les característiques específiques de les vies (autovies), es contemplarà la seva
creació en vies alternatives que vegin reduïdes les IMDs degut a la construcció
de les noves infraestructures.

Una de les principals competències atribuïdes a l’ATM, d’acord amb els seus Estatuts,
és l’elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport
públic. En el context actual, en referència a l’estat del planejament i execució de les
infraestructures en l’àrea del Camp de Tarragona, s’estan duent a terme una sèrie
d’actuacions que s’han d’ajustar a les disponibilitats pressupostaries de les
administracions responsables. Per aquest motiu, cal prioritzar l’execució de totes les
obres iniciades i les que es troben en la fase final del seu procés de contractació.
També s’ha identificat la necessitat d’emmarcar l’aspecte diferenciador entre el
transport de mercaderies i de viatgers, tal com assenyala la proposta del PTPCT. En
aquest sentit, dins de la xarxa viària cal atorgar preferència a les actuacions en l’ A-27,
donada la seva funció estratègica com a sortida de mercaderies i connexió amb l’A-7.
Així mateix, podríem situar en una funcionalitat similar per a les mercaderies les obres
del tram Vila-seca - La Pineda, (Raval del mar). En un altre aspecte de funcionalitat, és
important assenyalar la connexió entre la C-14 i l’A-27 i la C-51, Valls- el Vendrell.
Donada la responsabilitat de l’ATM a l’hora analitzar i estudiar l'evolució dels
desplaçaments en transport públic i en transport privat, es presentaran informes amb
una periodicitat anual amb aquest objectiu. De la mateixa forma, l’ATM podrà emetre
informes que determinin quines infraestructures són més necessàries per a la mobilitat

del Camp de Tarragona, seguint criteris d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat dels
usuaris.

6.2. El Raval del Mar (actuació A6.2)
En un acord signat el mes de maig de 2008 entre el DPTOP, la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca i les empreses químiques, es va acordar portar a
terme una doble via entre Vila-seca i la Pineda (TV-3148), per convertir-la en autovia,
una part de la qual destinada al trànsit urbà i l’altra, degudament segregada, per
camions i transport de la ZAL del port i de la indústria química. El DPTOP ha elaborat
el projecte constructiu.

Aquesta actuació pretén iniciar una gestió centralitzada dels eixos principals (AP-7 i N340) mitjançant un sistema de gestió des de les xarxes de fibra òptica i enllaços de
ràdio. L’actuació serveix per establir una vigilància i control dinàmic dels accessos
urbans (AP-7, T-11, N-240, N-340, C-14 i la nova A-27) i del port. Cal dur a terme un
estudi dels punts de control (radars) existents i futurs, les càmeres existents i
l’actualització de la vigilància en funció de la monitorització de la congestió. També cal
un inventari de la xarxa de fibra òptica disponible per a millores de la xarxa viària. Es
proposa difondre un mapa de l’estat de congestió i de temps de recorreguts dels
principals accessos.

Propostes del Pla

6.3. Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el
port (actuació A6.3)
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Els costos d’aquestes mesures estan resumits a la taula següent. Hi destaquen els
costos d’inversió atribuïts al Ministeri de Foment, al DPTOP i a ACESA en concepte de
noves infraestructures viàries, així com els costos d’inversió del DPTOP, la Diputació
de Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca per l’anomenat “Raval del mar”. Aquest xifra
no inclou el cost de les actuacions definides amb el SCT per millorar la gestió del
trànsit (pendents de concretar).
Els costos atribuïts a l’ATM corresponen a la contractació de personal amb dedicació
parcial durant els anys de vigència del pla per a la realització del seguiment i gestió de
l’aplicació de les mesures.
Codi
A6.1
A6.2
A6.3

Descripció
Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva gestió
Nova infraestructura viària
El Raval del Mar
Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el Port
subtotal

Cost pdM
Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

25.000
25.000
25.000
75.000

953.000.000
30.000.000
0
983.000.000

TAULA 6.1: Resum dels costos de les actuacions de l’eix d’actuació 6
(Millores de la xarxa viària i la seva gestió)
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6.4. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 6

7.

Eix d’actuació 7: integració de polítiques socials i
accions de coordinació.

Proposta de modificacions

Les actuacions proposades són set:
•

Reducció del soroll de trànsit (actuació A7.1)

•

Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit (actuació A7.2)

•

Promoció de l’ús de biocombustible (actuació A7.3)

•

Accés de persones amb mobilitat reduïda al transport col·lectiu (actuació A7.4)

•

Establiment d'un observatori de la mobilitat turística (actuació A7.5)

•

Desenvolupament de les funcions legals de l’ATM (actuació A7.6)

•

Actualització del pdM (actuació A7.7)

Aquestes accions estan orientades a millores específiques d’impactes on es necessita
la intervenció de diferents actors o al desenvolupament de l’estructura organitzativa de
la pròpia Autoritat territorial de la mobilitat.

7.1. Reducció del soroll del trànsit (actuació A7.1)

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

94

El MIFO i el DPTOP han elaborat els mapes estratègics de soroll de les carreteres de
l’Estat i la Generalitat, respectivament, a través dels quals es determina la població del
territori exposada a determinats nivells de soroll. A partir d’aquests documents es
disposa d’un instrument per a la gestió ambiental del soroll que genera el trànsit i que
permet definir propostes d’actuació i plans d’acció on sigui necessari.
L’ATM, com a ens responsable d’analitzar i estudiar l'evolució dels desplaçaments en
transport públic i en transport privat podrà emetre informes relatius a l’aplicació de
millores per a la reducció del soroll del trànsit. Aquests informes centraran els seus
esforços en 2 eixos principalment:
•

Vies estrictament urbanes

•

Travessies urbanes

És en aquestes zones on es produeixen els principals problemes que afecten
seriosament a la salut de les persones i disminueixen la seva qualitat de vida. No
obstant, es contemplaran altres zones on s’han detectat problemàtiques relacionades
amb el soroll com és el cas dels dos centres sanitaris (Sant Salvador i TorrefortaCampclar).
Tenint com a marc de referència la normativa establerta per Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica, la "Ley 37/2003 del Ruido", el "Real Decreto
1367/2007 de zonificación acústica", i la normativa de referència en l’àmbit municipal,

s’analitzaran els trams recollits en els mapes estratègics de soroll de les carreteres de
l’Estat i la Generalitat per tal de fer seguiment de les situacions que ocasionin
molèsties a les persones i vagin en detriment de la seva salut i la seva qualitat de vida.
Lògicament, els anàlisis no es restringiran estrictament a aquests trams, on els volums
de trànsit estan per damunt dels 3.000.000 de vehicles/any, sinó que s’estendran a
tots aquells on es detectin situacions no desitjades.

Reducció del límit màxim de velocitat en les sortides de les vies d’alta capacitat
que puguin resultar una molèstia per als residents de les zones properes.
Aquesta reducció no afectarà a les pròpies vies d’alta capacitat.

•

Reducció de la velocitat en les travessies urbanes. Aquesta es podrà realitzar
mitjançant la instal·lació de bandes sonores i altres solucions similars en la
calçada. També es proposa ampliar els controls de velocitat per part dels
ajuntaments mitjançant radars en aquestes vies.

•

Reducció de la velocitat a través de la implantació de zones 30 en les
immediacions de centres sanitaris i educatius.

•

Implantació de pantalles sonores.

•

Utilització d’asfalts que redueixin la contaminació sonora.

Els PMUs tindran la responsabilitat de reduir el soroll dins dels seus nuclis. Les
mesures més importants per a la reducció del soroll en l’àmbit urbà aniran adreçades
sobretot a l’afavoriment de la substitució del vehicle privat per altres modes més
sostenibles, tal com s’explicita en l’actuació A3.1. En aquest sentit poden tenir un
impacte molt positiu:
•

Reduir la velocitat en les vies urbanes

•

Establir una preferència pel transport públic i els modes no motoritzats en l’ús
de l’espai urbà.

•

Potenciar l’aparcament en les zones perifèriques dels nuclis urbans en
detriment dels centres.

•

Instal·lació de les proteccions necessàries allà on les molèsties pels residents i
els turistes ho exigeixin.

•

Realitzar controls del soroll emesos pels vehicles, especialment les
motocicletes i sancionar en el cas que no es compleixi la normativa vigent
existent.
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•

Propostes del Pla

Els documents resultants realitzaran propostes d’actuació per a cadascun dels casos,
entre les quals:

7.2. Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit
(actuació A7.2)

Proposta de modificacions

Durant la diagnosi s’ha fet la primera anàlisi de l’accidentalitat d’aquest territori.
Actualment el patró d’accidents és semblant al de tot Catalunya. Cal seguir generant
estadístiques del territori per detectar oportunitats per millorar l’aplicació del Pla de
seguretat viària de Catalunya al Camp de Tarragona.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

96

El 2007, el nombre d’accidents amb víctimes en relació als vehicles/km (milions)
superava la xifra del conjunt de Catalunya. És per això que en el Camp de Tarragona
resulta encara més necessari posar en pràctica les eines que estipula el Pla de
seguretat viària 2008-2010 per tal d’aconseguir reduir en un 50% els morts en accident
de trànsit en el període comprès entre l’any 2000 i el 2010, tal com demana la UE. Es
proposa utilitzar les bases SIG del Servei Català del Trànsit (SCT) per examinar els
trams de carretera amb nivells d’accidentalitat més alts, per seguir les obres i per
determinar els millors llocs per instal·lar la quota territorial dels 105 radars previstos pel
nou PSCV 2008-2010. Es preveu l’execució d’estudis tècnics per conèixer amb més
detall les causes dels accidents de trànsit i proposar les línies d’actuació preventives
més adequades. La coordinació territorial també preveu ampliar la col·laboració entre
el SCT i les autoritats municipals per seguir els tres plans de seguretat ja en marxa i
per afegir noves entitats a la iniciativa urbana.

7.3. Promoció de l’ús de biocombustible (actuació A7.3)
Tots els vehicles amb motors dièsel són susceptibles d’utilitzar biocombustible sense
necessitats de canvis, almenys fins un 20%. Actualment hi ha 10 estacions de
repostatge que venen biodièsel al Camp de Tarragona, però s’estima que el consum
és molt baix. L’actuació proposada pretén augmentar significativament el consum de
biocombustible a tots els vehicles, especialment als turismes, tenint en compte que
mes d’un 90% del milió tres-cents mil desplaçaments diaris amb vehicle motoritzat al
Camp de Tarragona es fa amb cotxe.
Aquesta actuació també es planteja durant en la segona meitat del Pla, realitzar el
seguiment de la implantació del cotxe elèctric. Aquest seguiment se centrarà en
informes anuals que recullin els aspectes següents:
•

Concessionaris i models disponibles

•

Prestacions dels models

•

Vendes anuals i parc de vehicles elèctrics existent

•

Punts de recàrrega

7.4. Accés de persones amb mobilitat reduïda al transport
col·lectiu (actuació A7.4)
Hi ha que adaptar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) al
sistema de transport públic. A més dels casos particulars de persones amb

problemàtiques especifiques, cal tenir present els problemes d’accessibilitat de caire
més general associats a l’envelliment de la població, la qual cosa fa que el transport
públic hagi d’esdevenir una opció fàcil i convenient, donada la necessitat individual de
mobilitat d’aquestes persones. Aquesta actuació es dirigeix a l’adaptació del sistema
de transports i s’ha de dur a terme tenint en compte per una part, en l’adaptació de
vehicles, estacions i línies de servei en general i per l’altre amb actuacions com
"Millores de l’accés no motoritzat als llocs generadors de mobilitat”.

L’Establiment de l’Observatori de la Mobilitat és una necessitat que se li presenta a
l’ATM del Camp de Tarragona per tal de poder vertebrar el model de mobilitat que s’ha
fixat com a objectiu en l’horitzó de l’any 2015. Tant la mobilitat dels residents, com la
dels turistes, i també la de les mercaderies podrà ser realitzada d’una manera més
eficient i més sostenible, a partir del canvi modal que proposa aquest PDM. Per
aconseguir aquest objectiu cal conèixer el volum de desplaçaments, qui els fa, l’origen
i la destinació, com els fa, quan els fa i sobretot per quin motiu. Sense aquesta valuosa
informació no serà possible verificar si realment les propostes del PDM van en la
direcció correcta.
És competència de l’ATM analitzar i estudiar l'evolució dels desplaçaments en
transport públic i en transport privat. Des de l’Observatori de la Mobilitat, a banda de
coordinar i gestionar les dades de mobilitat generades en el territori s’hauran de
redactar i/o coordinar els diversos estudis, anàlisis i plans que se’n deriven d’altres
actuacions del PDM:

Propostes del Pla

7.5. Establiment d’un observatori de la mobilitat al Camp de
Tarragona (actuació A7.5)

•

Estudis / plans de mobilitat dels llocs generadors de mobilitat

•

Els plans específics dels llocs singulars

•

Estudis sobre la necessitat i localització de carrils BUS-VAO

•

Pla de serveis del transport públic col·lectiu per carretera analitzat des d’una
perspectiva global de l’oferta de mobilitat

•

Redacció dels informes corresponents a l’avaluació dels PMUs i els estudis
d'avaluació de la mobilitat generada.

•

Intercanviadors

•

Propostes per a la xarxa ciclista

•

Propostes per als desplaçaments a peu

•

Emetre informes sobre la necessitat de noves infraestructures viàries.

•

Emetre informes sobre l’evolució de la contaminació derivada del transport.

L’Observatori de la Mobilitat també serà l’òrgan competent per tal de fer el seguiment
de l’acompliment de les actuacions previstes en el PDM i també de l’assoliment dels
objectius establerts a través dels indicadors.
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El seguiment i l’anàlisi realitzats de manera transversal des de l’Observatori permetrà
entendre la mobilitat del Camp de Tarragona des d’una perspectiva integral i per tant,
farà possible interrelacionar els 7 criteris d’actuació que s’havien presentat en la
introducció d’aquest document.

Proposta de modificacions

En totes les funcions comentades, cal tenir present una atenció especifica a la
mobilitat dels no residents i visitants estacionals en ser part inherent al sistema de
mobilitat del Camp de Tarragona, i per tant, també forma part inherent de les funcions
de l’Observatori de la mobilitat. Durant l’estiu la mobilitat turística de la Costa Daurada
representa un efecte multiplicador sobre el nombre de desplaçaments que es
produeixen en l’àmbit. Lògicament, totes les actuacions d’aquest pdM s’adrecen tant a
la població resident, com també a la població que arriba en els períodes de vacances.
És a dir, el canvi modal, ha d’incidir per igual en la conducta de la població resident,
com en la conducta dels turistes. A més d’aquestes consideracions de caràcter
general, es concretaran aspectes més específics en funció de les particularitats de la
demanda de mobilitat generada per l’afluència turística.
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D’aquesta manera, des de l’observatori de la mobilitat es realitzaran un conjunt
d’estudis que se centraran específicament en la mobilitat turística:
•

Foment del transport públic i els modes no motoritzats entre els turistes,
combinant la satisfacció de les seves necessitats de transport amb la dels
residents.

•

Gestió de l’aparcament durant els mesos d’estiu

•

Gestió del trànsit en les vies congestionades de les poblacions costaneres

•

Accés sostenible a les platges

•

Consideracions a realitzar sobre la terminal de creuers

•

Sistemes per donar a conèixer la informació sobre el transport públic als
turistes.

7.6. Desenvolupament de les funcions legals de l’ATM
(actuació A7.6)
Aquesta actuació tracta del desenvolupament de totes les funcions que la normativa
vigent (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, les directrius nacionals de mobilitat,
el Decret 466/2004 d’instruments de planificació, el Decret 344/2006 sobre estudis de
mobilitat generada, etc.) atribueix a les autoritats territorials de la mobilitat (ATM).
Segons l’article 20.5 corresponen a les ATM les funcions següents: a) l’elaboració,
tramitació i avaluació dels plans directors de mobilitat; b) l’emissió d’informes sobre els
plans de mobilitat urbana, els plans de serveis i els estudis d’avaluació de mobilitat
generada; c) l’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle
privat; d) l’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de
l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants, la implantació de
carrils reservats per a transport públic o bicicletes; e) el foment de la cultura de la
mobilitat sostenible entre els ciutadans, i f) l’elaboració de propostes de millorament de
la seguretat en el transport. D’acord amb l’article 20.6 corresponen a aquests ens les
funcions que les administracions constituents acordin de la manera que es determini

per reglament amb relació a les matèries següents: a) la planificació i coordinació dels
serveis de transport públic i col•lectiu amb origen i destí en llur àmbit territorial i també
del transport de mercaderies, i b) la política de tarifes dels serveis de transport públic
adherits.
És necessari el desenvolupament de les funcions legals de l’ATM per tal que els seus
estatuts recullin el contingut de les normes legals del paràgraf anterior. És
responsabilitat de l’ATM analitzar i estudiar l’evolució dels desplaçaments en transport
públic i en transport privat. De la mateixa forma, l’ATM podrà emetre informes que
determinin quines infraestructures són més necessàries per a la mobilitat del Camp de
Tarragona. Finalment, el Consell Territorial de la Mobilitat serà una peça important per
millorar la mobilitat del territori.
Una vegada s’han aprovat les modificacions dels estatuts del Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, l’ATM, per l’acord de
Govern del 11 de maig de 2010 publicat en el DOG numero 5637 del 27 de maig de
2010, l’ATM del Camp de Tarragona pot desenvolupar les següents competències en
matèria de mobilitat en el seu àmbit d’actuació:

d) L'emissió d'informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de
serveis i dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
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b) ‚Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de
transport públic.

e) La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la
definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte
d'implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
f)

Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat amb especial
atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en transport públic i en
transport privat.

g) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les
despeses de funcionament de l'estructura de gestió.
h) Creació d'una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del
mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars
i dels operadors.
i)

Realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de promoure la
utilització del sistema de transport públic entre la població.

j)

El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.

k) L'elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
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c) L'elaboració, la tramitació i l'avaluació dels plans directors de mobilitat.

Propostes del Pla

a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i
l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els operadors
públics o privats que els presten.

l)

Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives
a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic
col·lectiu.

m) Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de
les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
n) L'aplicació i el finançament de mesures per a l'ús racional del vehicle privat.

Proposta de modificacions

o) L'elaboració i el finançament de propostes per a l'ús racional de les vies i de
l'espai públic, en aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la
implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.
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Aquests estatuts han adaptat les competències del Consorci, a les que atorga la Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. En aquest context, l’ATM, com autoritat territorial
de mobilitat podrà desplegar les seves competències. Cal tenir molt present que, al
marge de les actuacions especifiques de gestió immediata en el transport públic de
l’àrea, el pdM és l’eina bàsica del Consorci per a l’ordenació de la mobilitat en base als
criteris assenyalats en aquest pla sempre ajustant-se a la normativa vigent.
Del conjunt de competències atribuïdes a l’ATM a partir del procés del seu assoliment
complet, el marc d’actuació que neix gràcies al pdM permet subratllar l’especial
rellevància que tenen les d’estudi, anàlisi i realització d’informes, les de participació i
les de millora del servei que suposin la potenciació del sistema ferroviari en la mobilitat
de la zona, així com les de disseny de la política de finançament per fer possible el
conjunt de les actuacions proposades. En aquest sentit podem detallar-les de manera
especifica:
•

Planificació dels serveis de transport públic i l'establiment de programes
d'explotació coordinada per a tots els operadors públics i privats que els
presten.

•

Avaluació dels plans directors de mobilitat, l'emissió d'informes en relació als
plans de mobilitat urbana, els plans de servei, els estudis d'avaluació de la
mobilitat generada i els plans específics de mobilitat.

•

Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat tant des de la
perspectiva del transport públic, com des de la perspectiva del transport privat.

•

Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis.

•

Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives
a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu
de la zona

Per portar a terme aquestes actuacions l’ATM tindrà que adequar la seva
estructura funcional per fer el seguiment adequat a les actuacions que es derivin
del pdM. En aquest sentit caldrà reforçar dues àrees de la seva estructura, com
son les que fan referència, per una part, als informes de seguiment i impuls de les
actuacions així com el seu control i, per l’altra, a assolir els nivells tècnics adequats
per poder disposar d’una informació de la mobilitat en el transport públic en base a

la integració tarifaria i possibilitar la presa de decisions i la millora de la informació
als seus usuaris.

El Pla director de mobilitat (pdM) del Camp de Tarragona serà vigent durant set anys,
des del 2009 fins al 2015. El pla integra actuacions d’altres plans (PTVC, PITC, PEB...)
i coordina accions d’un gran nombre d’actors de diferents àmbits. Entre d’altres,
destaca la interacció amb els plans de mobilitat urbana (PMU) que s’han d’iniciar un
cop aprovat el pdM. El pla es basa en una diagnosi de la mobilitat quotidiana amb
dades d’enquestes realitzades l’any 2006. Es preveu l’actualització de les enquestes
de la mobilitat EMQ per l’any 2011. La proposta d’actualitzar el pdM (l’any 2012) pretén
tenir en compte l’evolució de la mobilitat del territori i l’evolució del gran nombre
d’actuacions, amb l’objectiu de racionalitzar les actuacions durant els últims anys de
vigència del pla. Cal una anàlisi de les dades de l’explotació central de l’EMQ11 i una
explotació més detallada de les dades del territori. Cal determinar el grau d’assoliment
de les actuacions i, en el cas del PTVC, trobar mecanismes per prolongar les mesures
més efectives.
A més dels elements ja comentats, la resolució de la memòria ambiental planteja un
conjunt d’aspectes a tenir en compte per tal d’assolir el model de mobilitat plantejat pel
pdM per al Camp de Tarragona durant el seu període de vigència. En conseqüència,
aquests aspectes hauran de ser recollits en l’actualització del Pla, en la qual seran
desenvolupats i es tractaran amb el grau d’aprofundiment necessari per tal de marcar
directrius clares d’actuació. A continuació s’enumeren els principals elements en els
quals caldrà incidir en l’actualització del Pla:
a) Redifinir els objectius ambientals en l’horitzó del pdM en base al que marquen
les DNMs i incorporar les actuacions necessàries per tal de complir-los un cop
redifinits.
b) Vincular la planificació de les infraestructures i la seva gestió per tal d’analitzar
la seva necessitat concreta i plantejar paral·lelament mesures específiques per
potenciar la mobilitat no motoritzada en els corredors afectats.
c) Ampliar la informació relativa als principals corredors de mobilitat interurbans
detallant les actuacions viàries previstes tot lligant-les a les actuacions relatives
a la mobilitat no motoritzada. Caldrà afegir una priorització de les actuacions en
cada corredor i contemplar els criteris i condicionants a tenir en compte en
cadascun dels casos. A més, s’establirà com a criteri fonamental el canvi modal
primant els modes de transport més sostenibles respecte el vehicle privat; al
mateix temps que l’anàlisi i les propostes d’actuacions es realitzaran a partir
d’un anàlisi detallat de l’estacionalitat.
d) Concretar la xarxa d’intercanviadors, especificant les connexions del transport
públic i també la mobilitat no motoritzada. Caldrà tenir en compte:
•

L’efecte xarxa entre les línies ferroviàries.

•

Autobusos llançadera en les principals estacions.

Propostes del Pla

Actualització del pdM (actuació A7.7)
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•

Parks & ride.

•

Línies d’aportació als nodes de la xarxa d’intercanviadors.

•

Connexió del transport públic col·lectiu, especialment estacions de tren amb
estacions d’autobusos.

D’acord amb la normativa aplicable (l’article 7 de la llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes) caldrà sotmetre l’actualització del Pla a
avaluació ambiental.

Proposta de modificacions

D’altra banda, és necessari fer el correcte seguiment dels indicadors i del grau
d’acompliment de les actuacions. En aquest sentit s’exigeix:

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

102

•

La realització d’un informe anual de seguiment de les mesures del Pla per tal
d’analitzar l’evolució de la implantació de les actuacions proposades, sobre el
qual informarà el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

•

La realització d’un informe biennal d’avaluació dels objectius del pdM.

El contingut dels informes d’avaluació dels objectius del pdM no es limitaran a una
bateria d’indicadors, sobre els quals es faci seguiment de la consecució o no
consecució dels objectius ambientals establerts. Aquests informes hauran de justificar
l’evolució dels indicadors en base de les actuacions que s’han dut a terme, el seu grau
d’acompliment i el seu grau d’impacte en el resultat del mateix.
El grau d’acompliment dels objectius s’extraurà de la comparació de l’evolució
esperada en el pdM, i aquella que es registri en el moment de l’avaluació. A partir del
resultat obtingut, s’hauran de fixar les mesures correctores i compensatòries i les
directrius per tal d’assegurar la concreció d’un model de mobilitat. Aquests informes
podran complementar-se amb dades addicionals que es considerin suficientment
importants per tal d’aportar informació substancial a l’informe, facilitar la seva
comprensió i transmetre millor la imatge global del model.
El primer informe de seguiment del Pla es realitzarà a començaments de l’any 2012.
Aquest serà el moment en el qual s’hagin revisat les DNMs, i en conseqüència, el pdM
s’hi haurà d’adaptar, aportant els criteris i les orientacions necessàries al respecte,
com també proposar els ajustos que calguin. Amb tot, i seguint amb les línies mestres
del model de mobilitat traçades en aquest pdM, els informes continuaran centrant els
esforços en el canvi modal i la coordinació entre els diversos instruments de
planificació com a pilars.
Per a la realització d’aquestes informes caldrà substituir l’AMBIMOB per altres
metodologies més adients, com ara el CORINAIR o del COPERT (aplicació informàtica
que conté els factors d’emissió d’acord amb la metodologia europea EMP/EAEA air
pollutant emission inventory guidebook 2009). Els càlculs faran referència tant a l’any
base, com a l’any 2016.

7.8. Resum de les actuacions proposades en l’eix d’actuació 7
Els costos d’aquestes mesures estan resumits a la taula següent. Bona part del
pressupost d’aquest eix d’actuació es dedica a la reducció dels accidents (als trams de

concentració d’accidents), la creació de l’observatori
desenvolupament de les funcions legals de l’ATM.
Codi
A7.1
A7.2
A7.3
A7.4
A7.5
A7.6
A7.7

de

Cost pdM
Descripció
Total costos ATM
Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i acciones de coordinació
Reducció del soroll del Trànsit
20.000
Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit
20.000
Promoció de l'us de biocombustible
30.000
Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu
78.000
Establiment d'un observatori de la mobilitat
150.000
Desenvolupament de les funcions legals de la ATM
225.000
Actualització del pdM
75.000
subtotal
598.000

la

mobilitat

i

el

Cost altres plans
Total costos altres plans
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000

TAULA 7.1: Resum costos de les actuacions de l’Eix d’Actuació 7
(Integració de politiques socials i accions de coordinació).

Propostes del Pla

Els costos atribuïts a l’ATM corresponen a la contractació de personal amb dedicació
parcial durant els anys de vigència del pla per a la realització del seguiment i la gestió
de l’aplicació de les mesures.
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8.

8.1.

Avaluació del pla

Calendari de les actuacions

Proposta de modificacions

La coordinació de les diverses actuacions que s’assenyalen en el pdM determinen la
necessitat d’elaborar una periodificació d’aquestes durant els sis anys del seu
desenvolupament. Presentar de manera conjunta la realització periòdica de les
mateixes per eixos d’actuació, com es reflexa en el quadre, ens dóna idea de la
importància d’aquesta coordinació i la necessitat que l’ATM impulsi de manera
integrada les actuacions. Això ens porta a considerar la necessària estructura
funcional d’aquesta institució per portar a terme totes aquestes funcions com autoritat
territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona
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Codi
mesura

Descripció

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes Segregades del Transport Públic)
A1.1.1

Rodalies L1

A1.1.2

Rodalies L2

A1.1.3

Rodalies L3

A1.1.4

Rodalies L4

A1.2

Pla de serveis - Trens Regionals

A1.3

Plataforma Segregada del Transport Públic (PSTP)

Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie
A2.1.1

Sistema Tarifari Integrat - 1

A2.1.2

Sistema Tarifari Integrat - 2

A2.2.1

Informació a l'usuari

A2.2.2

Informació dinàmica a l'usuari

A2.2.3

Millora de les eines de planificació

A2.4.1

Carrils bus-VAO

A2.4.2

La promoció de serveis sostenibles de taxi

A2.4.3

Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda

A2.5

Millora del Transport Públic per carretera

A3.1

Coordinació dels PMUs del territori

A3.2

Gestió dels EAMG

A3.3

Coordinació dels Plans Especifics dels llocs singulars

A3.4

Serveis de les Àrees Residencials Estratègiques

A3.5

Estudis /plans dels llocs generadors de la mobilitat

A3.6

Intercanviadors tren - cotxe

A3.7

Intercanviadors transport col·lectiu

A3.8

Intercanviadors tren - no motoritzats

Propostes del Pla

Actuacions per augmentar l'ocupació dels vehicles

Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat
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../..
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A2.3

Codi
mesura

Descripció

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eix d'Actuació 4: Promoció dels transport sostenible de mercaderies
A4.1

La Distribució Urbana de Mercaderies sostenible

A4.2

Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies

A4.3

Millores de mercaderies: Port de Tarragona

A4.4

Actuacions en aparcaments de camions

A4.5

Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància

A4.6

La logística al Camp de Tarragona

Proposta de modificacions

Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i amb bicicleta
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A5.1

Xarxa ciclista

A5.2

Fomentar bones pràctiques d'anar a peu

A5.3

Accés no-motoritzat als llocs de primer ordre

A5.4

Acció coordinadora per promoure bicicletes públiques

A6.1

Nova infraestructura viària

A6.2

El Raval del Mar

A6.3

Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el Port

A7.1

Reducció del soroll del Trànsit

A7.2

Acció Coordinada per reduir els Accidents de Trànsit

A7.3

Promoció de l'ús de biocombustible

A7.4

Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu

A7.5

Establiment d'un observatori de la mobilitat

A7.6

Desenvolupament de les funcions legals de la ATM

A7.7

Actualització del pdM

Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva gestió

Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i accions de coordinació

TAULA 8.1: Calendari de les mesures

8.2. La cobertura de les DNM
És important valorar les diverses actuacions que es proposen a partir de la coordinació
amb les DNM. En aquest apartat hem quantificat aquesta relació a partir de la
informació de les fitxes corresponents a les diverses actuacions que s’assenyalen en
els eixos d’actuació del pdM del Camp de Tarragona.
En la Taula 8.2 hem integrat de manera horitzontal les actuacions de cada fitxa amb
una correlació de cobertura amb les DNM. A cada fitxa hi ha senyalitzat el grau de
compliment de les mateixes a través d’una coloració que, tal com s’ha explicat a
l’apartat II.b, és una quantificació de la valoració d’aquesta anàlisi.
La incidència de les diverses actuacions en les directrius de les DNM es quantifiquen
en funció de la seva implicació amb la mesura corresponent, ja sigui baixa, mitja o alta.
A partir d’aquí s’assigna a cada resultat una ponderació segons les diverses

situacions. Si el valor és baix se li dona l’1, al mitjà el 2 i a l’alt el 3, per establir la
puntuació.

•

Directriu 1: fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials
(amb 62 punts)

•

Directriu 3: integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de
transport (amb 51 punts)

•

Directriu 5: assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant
l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic (37 punts)

•

Directriu 10: col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació a
d’altres alternatives menys sostenibles (36 punts)

•

Directriu 4: millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport públic de
superfície (35 punts)

•

Directriu 14: promoure entre la ciutadania un canvi de cultura en relació a la
mobilitat sostenible i segura (32 punts)

•

Directriu 15: reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida
dels ciutadans (29 punts)

•

Directriu 28: promoure la participació pública i la gestió integrada de la mobilitat
a Catalunya (24 punts)

•

Directriu 23: introduir l’accessibilitat al transport públic a peu i amb bicicleta en
el procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats (23 punts)

•

Directriu 13: promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics, per
augmentar la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes (22 punts)
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Al marge de la significació que s’ha volgut donar a la perspectiva dels ciutadans i
l’actuació sobre els impactes, detallem a partir de les dades de la taula el resum de
l’anàlisi de la cobertura de les DNM proporcionada per les propostes presentades a les
fitxes d’aquest document, per veure quines són les directrius amb una major presència
en el pdM (només es té en compte una puntuació superior als vint punts):

Propostes del Pla

La taula distribueix les DNM agrupades per estratègies i objectius, d’acord amb el
quadre de comandament integral definit a les DNM. La perspectiva dels ciutadans, que
es reflexa en verd a la taula, implica en les 44 actuacions una presencia de 113
entrades que representen un 42% del total. Si considerem la perspectiva de l’impacte,
la seva significació sobre el total és del 28%, mentre que la perspectiva
d’infraestructures i serveis, en significa un 12 % i la de processos un 17%. Aquesta
estructura del pdM en la seva relació amb les DNM ens assenyala l’interès o la
repercussió que aquest vol tenir per la mobilitat dels ciutadans amb els criteris
anteriorment assenyalats. En segon lloc, es tracta d’intentar minimitzar els impactes
socials, ambientals i territorials en el pdM. A continuació es planteja establir eines de
processos de planificació i gestió, de millora de la informació i l’organització, així com
eines que desenvolupin les infraestructures i els serveis de transport.

•

Directriu 27: aprofundir en el coneixement sobre la mobilitat a Catalunya (22
punts)

Proposta de modificacions

També es poden veure les directrius que tenen menys cobertura:
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•

Directriu 20: dotar el sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la
càrrega aèria adaptada als requeriments de producció i consum de Catalunya
(3 punts)

•

Directriu 24: introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en
el procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits
urbans consolidats (amb 6 punts)

•

Directriu 22: potenciar el transport marítim de curta distància (7 punts)

Valoració Actuacions

TAULA 8.2 Resum de la cobertura de les DNM segons propostes presentades com a Fitxes a l’Annex 1

Propostes del Pla

Relación DNM

Perspectiva dels ciutadans
Total Baix Mig Alt
Punts
Directriu 1 Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials.
25
2
9
14
62
Directriu 2 Aplicar les noves tecnologies en la millora de la informació en temps real per als usuaris del vehicle privat i del transport
12
8
1
3
19
úbli
Directriu 3 Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport.
19
1
4
14
51
Directriu 4 Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport públic de superfície.
16
2
9
5
35
Directriu 5 Assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic.
19
5
10
4
37
Directriu 6 Augmentar l’àrea d’influència dels aeroports de Catalunya, complementant una oferta atractiva de destinacions amb les
adequades connexions amb la xarxa ferroviària d’alta velocitat.
9
7
0
2
13
Directriu 7 Fomentar l’accés en transport públic als aeroports de Catalunya.
10
6
0
4
18
Directriu 8 Promoure actuacions orientades als operadors per aconseguir una distribució urbana de mercaderies més sostenible.
3
0
1
2
8
Directriu 9 Establir mesures que garanteixin la traçabilitat i la qualitat del servei de transport de mercaderies.
5
1
2
2
11
Perspectiva de impactes
Directriu 10 Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació a d’altres alternatives menys sostenibles.
14
2
2
10
36
Directriu 11 Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans.
7
5
0
2
11
Directriu 12 Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d’accidents i de víctimes mortals.
8
1
4
3
18
Directriu 13 Promoure l'ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes.
9
2
1
6
22
Directriu 14 Promoure entre la ciutadania un canvi de cultura en relació amb la mobilitat sostenible i segura
18
6
10
2
32
Directriu 15 Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
18
9
7
2
29
Perspectiva de infraestructures i serveis
Directriu 16 Dotar el sistema logístic de Catalunya d’una xarxa ferroviària adequada per a mercaderies com a mode alternatiu al transport
4
1
1
2
9
t
Directriu 17 Dotar Catalunya d’un sistema de plataformas logístiques intermodals adaptades a les necessitats dels àmbits territorials
7
3
2
2
13
Directriu 18 Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de Catalunya.
6
1
2
3
14
Directriu 19 Promoure infraestructures logístiques racionalitzin i optimitzin el sistema de transport de mercaderies per carretera.
6
2
0
4
14
Directriu 20 Dotar al sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la càrrega aèria adaptades als requeriments de producció i
1
0
0
1
3
d C t l
Directriu 21 Millorar les infraestructures i la qualitat dels serveis portuaris, assegurant l’adequada connexió intermodal.
6
2
0
4
14
Directriu 22 Potenciar el transport marítim de curta distància
3
1
0
2
7
Perspectiva de processos
Directriu 23 Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació dels nous desenvolupaments
urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.
11
3
4
4
23
Directriu 24 Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de planificació de nous desenvolupaments
urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.
2
0
0
2
6
Directriu 25 Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, considerant l’accés en transport públic a les àrees
5
2
0
3
11
ll
d d l à bit
b
Directriu 26 Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la distribució urbana de mercaderies en la
planificació general del transport urbà i en les normatives locals específiques.
3
0
1
2
8
Directriu 27 Aprofundir en el coneixement sobre la mobilitat a Catalunya.
13
6
5
2
22
Directriu 28 Promoure la participació pública i la gestió integrada de la mobilitat a Catalunya.
11
3
3
5
24
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RELACIÓ DE LES ACTUACIONS AMB LES DNM
Directrius Nacionals de Mobilitat

8.3. Projeccions dels paràmetres de la mobilitat
Les projeccions de la mobilitat de la zona s’han elaborat partint de les dades
proporcionades per l’EMQ de 2006, actualitzada per determinar els paràmetres de
2009. En base a aquests s’han realitzat les projeccions tendencial i una segona, com a
conseqüència de la implantació del model de mobilitat que presenta el pdM.

Propostes del Pla

El càlcul de la projecció fins a 2009 i la seva línia tendencial s’ha implementat a partir
de les consideracions establertes per les DNM, és a dir, un escenari de creixement del
PIB del 3% anual de mitjana, una variació més ajustada per al vehicle privat i un
augment d’un mínim d’un 6% pel transport públic. Pel que fa a les projeccions de la
línia tendencial en el període comprés entre 2009 i 2015, s’ha optat per un augment de
l’1% en tots els sistemes de transport excepte el transport privat, amb un creixement
superior al 4%.
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La causa d’aquesta evolució cal situar-la en la inèrcia de la mobilitat en un territori que
on no es planteja l’objectiu bàsic de millorar els sistemes de transport alternatius al
vehicle privat. Això comporta un fort increment en l’ús d’aquest, principalment de
l’automòbil. La inèrcia d’aquest escenari no contempla millores en relació a la
utilització compartida del mateix, que puguin representar un augment en el seu grau
d’ocupació.

Tren
Bus (inclou taxi)
Total TP

Nombre d’etapes
2015
2009
Tendencial
6.653.622
7.062.954
27.308.796 28.988.838
33.962.418 36.051.792

Distribució
Variació anual
2015
2009-15
2009
Tendencial
Tend.
1,16%
1,04%
1,00%
4,74%
4,25%
1,00%
5,90%
5,29%
1,00%

Peu
Bici
Total no motoritzat

193.411.529 205.310.234
3.812.114
4.046.636
197.223.643 209.356.870

33,60%
0,66%
34,26%

30,12%
0,59%
30,71%

1,00%
1,00%
1,00%

Transport privat

344.453.724 436.343.673

59,84%

64,00%

4,02%

TOTAL

575.639.785 681.752.335

100,00%

100,00%

2,86%

TAULA 8.3. Projeccions de la mobilitat en viatges anuals, distribució i
variació en l’escenari tendencial (els viatges a peu corresponen als
desplaçaments de més de 10 minuts).

L’ús de l’automòbil ens porta per una banda a el nombre d’etapes, amb un creixement
del 2,86% anual acumulatiu, molt d’acord amb els indicadors de mobilitat actual i
l’augment de població considerat. D’altra banda, el quadre constata que l’increment de
la mobilitat dels altres sistemes que no són el vehicle privat és menor que la variació
de població considerada. En canvi, la tendència ens porta a una propensió marginal
creixent en el cas de l’automòbil. Aquest representaria el 64% del total de la mobilitat
de la zona, disminuint tots els altres modes de transport; i de manera molt accentuada
el percentatge d’etapes realitzades en modes no motoritzats, i molt concretament, el
fet d’anar a peu. Aquests desplaçaments a peu són substituïts bàsicament per
l’automòbil, donat que el transport públic tampoc és capaç d’absorbir-los.

La dinàmica de mobilitat de la zona en el supòsit tendencial portaria a un increment
superior als cent sis milions de viatges, els quals serien absorbits en un 87% pel
vehicle privat, en un 11% pel el transport no motoritzat i únicament en un 2% pel
transport públic. En aquest darrer cas, a més, més de ¾ de l’efecte recauria sobre el
transport amb autobús, fent palès el pobre paper del ferrocarril en el territori.
Aquesta taula evidencia que són necessàries un conjunt d’actuacions per a assolir un
transport més eficient i sostenible. Si no es fa així, l’escenari de mobilitat al qual es
tendeix en l’horitzó de l’any 2015, presenta uns paràmetres molt preocupants, amb una
tendència creixent del vehicle privat que resulta francament preocupant.

La taula 8.4 posa de relleu que els efectes previstos per l’aplicació de les actuacions
assenyalades en el PdM, tenen per objectiu orientar l’increment de la mobilitat cap al
transport públic, amb especial èmfasi al ferrocarril. Paral·lelament, es planteja una
recuperació de les practiques de mobilitat dels sistemes no motoritzats, especialment
pel que fa referència a la mobilitat a peu en l’àmbit urbà, sense perdre de vista l’àmbit
interurbà. Similars raonaments són aplicables per a la bicicleta, per a la qual els
potencials de creixement són enormes si es tenen en compte els baixos punts dels
quals es parteixen.

Tren
Bus (inclou taxi)
Total TP

Nombre d’etapes
2015
2015
2009
Tendencial
PdM
6.653.622
7.062.954
14.493.367
27.308.796 28.988.838 39.414.888
33.962.418 36.051.792 53.908.255

Peu
Bici
Total no motoritzat

193.411.529 205.310.234 242.568.548 33,60%
3.812.114
4.046.636
19.773.818 0,66%
197.223.643 209.356.870 262.342.366 34,26%

30,12%
0,59%
30,71%

34,31%
2,80%
37,11%

1,00%
1,00%
1,00%

3,85%
31,57%
4,87%

Transport privat

344.453.724 436.343.673 390.742.882 59,84%

64,00%

55,27%

4,02%

2,12%

TOTAL

575.639.785 681.752.335 706.993.502 100,00%

100,00%

100,00%

2,86%

3,49%

2009
1,16%
4,74%
5,90%

Distribució
2015
Tendencial
1,04%
4,25%
5,29%

2015
PdM
2,05%
5,58%
7,63%

Variació anual
2009-15 2009-15
Tend.
PDm
1,00%
13,85%
1,00%
6,31%
1,00%
8,00%

TAULA 8.4: Comparació de l’escenari tendencial i l’escenari pdM (els viatges a peu
corresponen als desplaçaments de més de 10 minuts).

En el quadre següent es pot observar la distribució per mode de transport de l’augment
del nombre d’etapes, tant el valor absolut com el seu pes percentual. La nova dinàmica
introduïda mitjançant les actuacions programades en el PdM, amb un pes fonamental
del canvi de model cap al ferrocarril, l’autobús, així com la millora de la mobilitat no
motoritzada, la correcta coordinació amb l’ordenació urbanística del territori i del
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El nombre d’etapes, és superior en relació a l’escenari tendencial. Això no significa que
el nombre de desplaçaments també sigui superior. En ambdós escenaris se suposa
que les necessitats dels individus de desplaçar-se són les mateixes. El nou escenari
implica un major protagonisme de la intermodalitat, i això fa que el ràtio
etapes/desplaçament sigui superior. Tot i que els desplaçaments en ambdós escenaris
són 655.531.000, en l’escenari tendencial hi ha una intermodalitat del 4%, mentre que
en el segon escenari aquesta creix fins a tocar del 8%. Per aquest motiu s’observa un
nombre d’etapes superior. Una altra conseqüència és el fet que la distància mitjana de
les etapes decreixi. Així, la distància mitjana dels desplaçaments passa de 7,21 km
l’any 2009 a 5,75, mentre que en el cas de l’escenari tendencial es registraria un
lleuger augment respecte l’any 2009.

Propostes del Pla

Considerar l’adaptació dels criteris de les DNM’s al territori del Camp de Tarragona
suposa fixar les previsions de mobilitat del pla a partir d’aquestes directrius i de
l’increment de la població a la zona, tenint present les dinàmiques pròpies de l’àmbit.

Propostes del Pla

creixement de les ciutats d’acord amb les pautes assenyalades en els diversos
instruments de planejament territorial i urbanístic de l’àmbit ja aprovats, porten a una
disminució important dels guanys del vehicle privat, fet que resumeix bona part de les
millores de la mobilitat en l’àrea.
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Absorció del creixement de la mobilitat
Tendencial
PdM
Tendencial
Tren
409.332
7.839.745
0,39%
Bus
1.680.042 12.106.092
1,58%
Total TP
2.089.374 19.945.837
1,97%

pdM
5,97%
9,22%
15,18%

Peu
Bici
Total no motoritzat

11.898.705
234.522
12.133.227

49.157.019
15.961.704
65.118.723

11,21%
0,22%
11,43%

37,42%
12,15%
49,58%

Transport privat

91.889.949

46.289.158

86,60%

35,24%

TOTAL

106.112.550 131.353.717

100,00%

100,00%

TAULA 8.5: Absorció dels increments dels desplaçaments en l’escenari
tendencial i l’escenari pdM

En el cas de les previsions tendencials l’absorció de l’augment de viatges té lloc
essencialment gràcies a la forta evolució creixent que presenta el vehicle privat. Els
desplaçaments a peu també absorbeixen part del creixement, però a molta distància
del vehicle privat. Per contra, en el cas de les previsions del pdM, la tendència es
capgira i, en augmentar la penetració del transport públic, principalment en viatges
intermunicipals, la necessitat d’utilitzar el transport privat retrocedeix notablement. A
més, cal tenir en compte que part de l’increment es complementa, amb la mobilitat no
motoritzada gràcies als mecanismes push previstos en el pdM . Així, en l’àmbit urbà,
és la mobilitat no motoritzada la que fa disminuir notòriament el paper del transport
privat, tot i que no cal perdre de vista que també inicia la seva penetració en el
transport interurbà. No obstant, en aquest darrer àmbit encara restarà molt camp per
avançar després del 2015.
La dissuasió del vehicle privat únicament tindrà un efecte real quan el transport públic
sigui competitiu en relació a criteris de preu i satisfacció respecte el transport privat. En
l’actualitat, el vehicle privat presenta sobre el transport públic col·lectiu, les avantatges
en termes de fluïdesa i d’aparcament en els nuclis urbans, a les que s’ha d’afegir les
avantatges derivades de la preferència dels individus per l’autonomia i en el fons per la
pròpia individualitat.
En els nuclis urbans l’espai és un bé escàs d’ús col·lectiu, que pot arribar a saturar-se.
En aquest context competeixen les preferències de cada individu que venen
determinades per les voluntats individuals i les diferents possibilitats d’ús de l’espai
disponible. Tot plegat fa necessària la regulació de la mobilitat del vehicle privat en
l’interior dels nuclis, sempre orientant-la cap a la disminució del seu ús. En aquest
sentit, aquesta dissuasió del vehicle privat, passa per plantejar millores en el transport
públic en els grans corredors, amb servei directes o exprés, amb increments de
freqüència, ampliació de l’oferta del ferrocarril, estan totes aquestes propostes
assenyalades en el PTVC. Per tant, cal completar la seva aplicació. Ja s’ha portat a
terme actuacions destacades entre Tarragona i Reus, Tarragona i Cambrils,
Tarragona-Valls (Estació del Camp), i Tarragona i Torredembarra.

Aquestes actuacions s’assenyalen en el PdMCT i es complementen amb la voluntat
d’afavorir el canvi modal mitjançant la implantació d’aparcaments dissuasoris a
l’entrada de les ciutats, la qual cosa obliga a plantejar la intermodalitat amb el transport
públic municipal o altres sistemes de transport no motoritzat. També es plantegen vies
especifiques per als autobusos i serveis d’emergència; i el foment del cotxe compartit.
El Pla assenyala de manera particularitzada la necessitat i concreció d’aquestes
actuacions i deixa en mans d’altres instruments de planificació d’abast territorial més
petit (PMUs, Plans Específics de Mobilitat,...). el seu aprofundiment. L’aplicació
d’aquest model de mobilitat i la seva integració en el model de creixement urbà i
econòmic del territori seran les eines per a aturar el creixement de l’ús del vehicle
privat en un context d’augment de la mobilitat. Només així s’assolirà l’objectiu de
retallar en 4,5 punts el pes del vehicle privat.

La Taula 8.6 presenta l’evolució del nucli d’indicadors i compara un escenari que no
contempla la posada en marxa de les mesures proposades en el pdM del Camp de
Tarragona, és a dir, l’escenari tendencial, amb un altre que planteja els objectius que
s’assoliran si s’implementen les propostes del pla. Cal dir que ambdós escenaris estan
condicionats a les projeccions de viatges i la seva distribució modal, les quals s’han
presentat en l’apartat anterior20.
Les mesures que planteja el pdM tenen com a objectiu la consecució dels objectius
que fixen les DNM, amb les adaptacions territorials corresponents al Camp de
Tarragona. Per tant, l’evolució que emergeix com a objectiu del pdM assumeix les fites
que fixen les DNM per al conjunt de Catalunya en l’evolució dels indicadors. Aquesta
evolució s’ha adaptat al nombre d’anys de duració del pdM per a impedir que els
diferents horitzons temporals distorsionin els resultats obtinguts. La columna on
apareix “l’escenari pdM” es compara amb valors de l’escenari tendencial per al mateix
any, així com amb els de la situació de l’any base.
Els valors de referència per a Catalunya, i que per tant marquen l’evolució dels valors
de l’objectiu del pdM per a l’any 2015, estan recollits al document DNM. Aquest
document també dóna percentatges del canvi entre el valor base i el de l’any de
previsió que, en el cas de les DNM, és l’any 2012. L’any de referència és el 2004, tot i
que hi ha comptades excepcions: indicadors 5 (any 2003), 8 (any 2007), 12 (any
2003), 20 i 21 (any 2001)21. En altres casos es fixa un objectiu en l’evolució, però no
existeix una xifra de partida per a Catalunya, ni tampoc es menciona el nombre d’anys
necessaris per a assolir l’objectiu. És el cas dels indicadors del 22 al 26. En aquests,
per a determinar l’evolució anual dels indicadors per al Camp de Tarragona, pas
20

Els valors dels indicadors en l’escenari tendencial per a l’any 2015 ja havien estat comentats en l’apartat I d) del
document.

21

L’indicador 8 es va actualitzar l’any 2007.
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Per tal d’avaluar si el pdM del Camp de Tarragona s’està implantant de manera
correcta serà necessari comparar l’evolució de la bateria d’indicadors que es
presentava en l’apartat I d) d’aquest document amb uns objectius que fixats. Només
així és podrà concretar el grau d’assoliment del pdM.

Propostes del Pla

8.4. Els indicadors DNM i l’avaluació del pdM

necessari per al càlcul de l’objectiu per l’any 2015, s’ha tingut en compte un període de
8 anys (2004-2012) per a les DNM.
Els valors de l’any base per al Camp de Tarragona són generalment (però no sempre)
del 2006 i la seva evolució esperada és per l’any final del pdM, és a dir, l’any 2015. Els
valors de l’any base provenen de diferents fonts22. Els valors de l’objectiu pdM (Camp
de Tarragona, 2015) han estat generats en funció d’una taxa de canvi (creixement o
disminució) anual derivada del canvi dels valors DNM aplicats al valor base del territori,
en funció del nombre d’anys entre la base territorial i l’any 2015. Per tant, les
diferències entre els canvis de les DNM i els canvis del pdM s’atribueixen a les
diferències en l’any de finalització i en l’any base considerats per als dos escenaris.
Els plans directors de mobilitat han d’establir les mesures que a partir de la
configuració actual aconsegueixin maximitzar la millora en els següents aspectes:

Propostes del Pla

a)
Configurar un sistema de transport més cost/eficient per millorar la
competitivitat del sistema productiu nacional.
Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.

c)

Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

d)

Millorar les condicions de salut dels ciutadans.

e)

Aportar una major seguretat en els desplaçaments.

f)

Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Al final de la taula s’inclouen els indicadors d’interés global (IG), tal com ha estipulat el
DPTOP durant el procés d’elaboració d’aquest pla. Aquests indicadors mesuren la
consecució dels objectius dels pdM.
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b)

22

Aquestes fonts s’especifiquen en l’apartat 8.4 d’aquest document.

Escenari Base

Pdm 2015

Escenari
Tendencial 2015

persones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

639.000

nº turisme/'000 hab
% vehicles adaptats
% estacions adaptades
Km/hora
Km/hora
%

2006
2006
2008
2008
2008
2008

473
38,15%
10,71%
17,80
30,64
100%

473
71,90%
54,46%
19,35
34,21
100%

570
45,02%
21,88%
17,43
30,01
100%

kep/hab anuals
%
num (morts a 24h.)

2006
2007
2007

637
58,02%
58

522
52,22%
37

712
59,19%
55

accidents/milió veh‐km/any
Tones
% estacions soroll > 65 LAR
en dB(A)
Tones anuals
Tones anuals
cops / any
ha.
km2/any
vehicles fora d'ús / any

2007
2006

25,72
954.507

21,86
905.770

24,18
1.232.489

2006
2006
2006
2004
2007
2007
2006

16,67%
3.512
637
0
92.290
2,04
19.355

11,23%
2.861
577
0
92.290
2,04
28.755

23,00%
3.340
775
0
92.290
2,04
28.755

7
8
9

Habitants
Ciutadans / clients
Motorització
Adaptació a PMR del parc mòbil de transport públic de superficie
Adaptació a PMR de les estacions de transport públic de superficie
Velocitat comercial autobus urbà
Velocitat comercial de l'autobus interurbà
% de la població amb integració tarifària
Impactes
Consum carburants automoció per habitant
Proporció en camió del volum de mercaderies
Víctimes mortals

10
11

Accidents amb víctimes per veh‐km
Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle

12
13
13b
14
15
16
17

Emissions soroll
Emissions atmosfèriques del transport NOx
Emissions PM10
Superació dels nivells de qualitat de l'aire (llindar d'alerta)
Fragmentació ecosistemes i hàbitats per infraestructures transport
Ocupació del territori per a infraestructures de transport
Generació de residus associats al transport
Infraestructures i serveis

18

Ocupació de la xarxa viària interurbana

veh‐km per dia/km de carril

2006

2.920

2.986

4.035

19
20
21
22
23

Intensitat de vehicles pesants a les carreteres
Quilòmetres de xarxa ferroviària / 1000 habitants
Oferta transport públic per carretera
Xarxa ciclista
% persones sense connexió amb capital de comarca

2006
2008
2005
2008
2008

447
0,51
11,62
0,10
0,11%

467
0,51
13,57
0,28
0,06%

711
0,49
12,71
0,14
0,08%

24
25
26

Espai al viari per a la distribució urbana de mercaderies
Serveis de short sea shipping
Vols intercontinentals directes
Processos
Distància de recorregut desplaçaments quotidians intermunicipals

veh‐km per dia/km de carril
km/ 1000 hab
veh‐km per habitant
km/1000 habitants
%
nombre de places / 1000
habitants
serveis
vols / any

2008
2007
2008

0,0015
3
0

0,0016
4
0

0,0016
4
0

1
2
3
4
5
6

27
28
29
30
31
s/n
s/n
s/n
29
9
11

Nivell d'autocontenció en els desplaçaments quotidians
Quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
Quota transport públic intramunicipal
Quota transport públic intermunicipal
INDICADORS GLOBALS
IG1: Cost mijtà del desplaçament en mobilitat quotidiana
IG2: % de persones amb transport públic adaptat disponible
IG3: Temps mitjà dels desplaçaments en mobilitat quotidiana intramunicipal
IG4: Quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
IG5: Víctimes mortals
IG6: Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle

km
% viatges quotidians
intramunicipals
%
%
%

2006

11,02

10,22

11,17

2006
2006
2006
2006

72,50%
58,80%
4,30%
10,79%

72,50%
53,51%
4,82%
15,02%

69,00%
43,70%
3,70%
8,85%

€
%
minuts
%
num
Tones

2006
2006
2006
2006
2007
2008

7,30
37,97%
11,37
58,80%
58
954.507

4,60
71,86%
9,48
53,51%
37
905.770

8,48
44,98%
9,48
43,70%
55
1.232.489

TAULA 8.6: Comparació dels objectius del pdM amb els valors dels
indicadors per a l’escenari tendencial.

Tal com s’avançava en l’apartat I d), l’escenari tendencial no és un horitzó desitjable.
Malauradament, és l’escenari que es projecta quan es considera no implementar les
mesures proposades en el pdM. Dels 32 indicadors, n’hi ha 18 en què el valor de
l’escenari tendencial és més negatiu que en l’escenari base. Això també succeeix en la
meitat dels indicadors globals. Els objectius fixats pel pdM impliquen una millora en
aquest sentit, ja que el nombre d’indicadors que empitjoren en relació a l’escenari base
es redueix a 4, i a 0 en el cas dels indicadors globals. Una altra dada que cal tenir en
compte és que l’objectiu pdM 2015 és preferible a l’escenari tendencial en 24 dels 32
indicadors i en el cas dels globals, ho és en 5 d’ells. A més a més, en cap cas
l’escenari tendencial és millor que l’objectiu plantejat pel pdM.
Indicadors globals: l’objectiu ambiciós de reduir el cost mitjà de la mobilitat (IG1) en
un 35% aproximadament contrasta amb l’augment del cost en l’escenari tendencial.
Per tal d’assolir-lo serà essencial que cada desplaçament es realitzi amb el mitjà de
transport més competitiu. En el cas de les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte
hivernacle (IG6) el pdM aconsegueix una reducció del 5% (en cas de no actuar
superaria el 29%) . El pdM també aposta per mantenir l’actual ritme decreixent de la
mortalitat en els accidents de trànsit (IG5). No anar més enllà de les mesures existents
significaria continuar en xifres de mortalitat semblants a les actuals. El percentatge de
persones amb transport públic adaptat a la seva disposició (IG2) creix fins tocar del
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Mesura
codi DNM

72% gràcies a les mesures de l’EA7. Les mesures previstes en el pdM han de servir
per a amortir la caiguda de la quota de transport intramunicipal a peu i en bicicleta
(IG4), mentre que l’escenari tendencial coincideix amb l’objectiu pdM per al temps
mitjà en mobilitat quotidiana (IG3), en el qual es preveu un notori descens.
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Indicadors relacionats amb els ciutadans/clients: amb el pdM aconsegueix
mantenir la taxa de motorització de l’any base (és a dir, una taxa de creixement del
parc igual a la de la població). Aquesta previsió s’atribueix a les accions de l’EA3,
d’una millor integració de polítiques urbanístiques i de gestió de la mobilitat).
L’adaptació del parc mòbil de transport públic de superfície a persones amb mobilitat
reduïda (PMR) pren valors que tot i que lluny dels del conjunt de Catalunya, milloren
ostensiblement en relació a la situació actual. Amb les accions emmarcades als EA3 i
A7.4 es preveu arribar a tenir 9 estacions (un 35% de la xarxa) adaptades a les PMR.
Amb el conjunt d’actuacions de l’EA2 (amb prioritat de carrils bus-VAO, l’explotació de
sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE) i de racionalització de línies bus) es compensa
parcialment la reducció de la velocitat comercial deguda a l’augment de passatgers i
trànsit23. El resultat que es preveu és una velocitat de bus interurbà de 32 km/h.
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Indicadors d’impactes: com en el cas de l’escenari tendencial, s’apliquen els canvis
dels valors modelitzats amb l’AMBIMOB (vehicle/km per l’any base i per la projecció
pdM) al valor absolut de l’indicador any base. Així, es preveu que el consum de
carburants d’automoció (per habitant) es redueix un 18% respecte el nivell de l’any
base (en lloc d’un increment de l’12% amb l’escenari tendencial). Els resultats per les
emissions de NOx presenten evolucions favorables (cal dir que no representa un
problema ambiental segons l’anàlisi D4 ISA). En els casos de les emissions de CO2 i
PM10 es preveuen augments notables respecte a l’any base en l’escenari tendencial.
L’evident millora amb el Pla suposa capgirar la tendència plantejant reduccions del 5%
pel que fa al CO2 i del 9% per les emissions de PM10. També es preveuen resultats
millorats per als indicadors d’accidentalitat i de soroll comparats amb l’escenari
tendencial. La previsió de reducció de la taxa d’accidents amb víctimes ha de ser una
conseqüència de la millora de la gestió de la xarxa viària (acció A7.2), tot i que també
ajudada pel menor augment de trànsit. Pel que fa a l’indicador de morts en accidents
de trànsit s’aprecia una caiguda del 37%, en contraposició al 5% de l’escenari
tendencial (l’acció A7.2 s’afegeix a les accions esmentades abans). La previsió del
nombre de morts no és una ciència gaire precisa, però en tot cas és important que els
controls que han reduït les taxes d’accidents durant els últims anys (veure diagnosi) es
segueixin fent i que s’apliquin les mesures consensuades en el pdM per a mantenir
l’evolució dels darrers anys. Per a l’indicador 12 (emissions de soroll), es preveu
arribar a un 11% dels punts de soroll amb nivells superiors a 65 dB(A).
Indicadors d’infraestructures i serveis: l’escenari del pdM assoleix valors
d’ocupació de la xarxa viària (indicadors 18 i 19) clarament inferiors a l’escenari
tendencial, tot i que per damunt de l’escenari base. L’indicador de xarxa ferroviària del
pdM manté el valor actual i compleix amb l’evolució esperada (km/mil habitants).
L’augment de l’oferta de la xarxa ciclista de carrils bici prevista en l’escenari tendencial
es queda molt allunyada dels objectius fixats pel pdM. Amb el pdM també es millora
l’indicador 25 de serveis marítims de curta distància (acció A4.5), tot i que la millora és
equiparable a la de l’escenari tendencial. Cal dir que no s’espera cap vol de tipus
intercontinental en l’Aeroport de Reus. Les DNM demanen un increment del 50% dels
vols actuals, que en el Camp de Tarragona són inexistents. Els objectius del pdM
també estableixen una millora de l’oferta del transport públic en relació a l’escenari

23

-1% per cada 10% d’augment de passatgers de transport d’autobús, combinat amb -4% per cada 10%
d’augment dels desplaçaments de trànsit per carretera.

tendencial (indicadors 21 i 23). Les mesures de l’EA2 i en especial l’actuació A2.4.3
són claus per a la consecució de l’objectiu.
Indicadors de processos: respecte al nivell d’autocontenció dels desplaçaments
quotidians es preveu que, amb les accions dels eixos EA1 i EA3, es mantingui el valor
de l’any base. Partint dels pesos relatius de la distribució per modes de transport de
l’escenari del pdM i de l’any base, es preveu una quota intramunicipal de mitjans no
motoritzats 9,8 punts per sobre de la de l’escenari tendencial (accions dels eixos EA5 i
EA3). Les accions de l’EA2 dirigides a millorar la quota del transport públic
intramunicipal fan preveure una millora substancial en relació a l’escenari base i
encara més respecte al tendencial. L’increment del pes relatiu dels viatges amb tren
(accions dels EA1 i EA3) permet fixar un objectiu per a la quota de transport públic
intermunicipal en el 15%, molt per damunt de l’escenari base, i que suposa allunyar-se
de la forta caiguda de l’escenari tendencial.

Els valors de referència per a Catalunya, i que per tant marquen l’evolució dels valors
de l’objectiu del pdM per a l’any 2015, estan recollits a les Directrius Nacionals de
Mobilitat (DNM). Aquest document també dóna percentatges del canvi entre el valor
base i el de l’any de previsió que, en el cas de les DNM, és l’any 2012. L’any de
referència és el 2004, tot i que hi ha comptades excepcions: indicadors 5 (any 2003), 8
(any 2007), 12 (any 2003), i 20 i 21 (any 2001)24. Aquesta evolució s’ha adaptat al
nombre d’anys de duració del pdM per impedir que els diferents horitzons temporals
distorsionin els resultats obtinguts.
En altres casos es fixa un objectiu en l’evolució, però no existeix una xifra de partida
per a Catalunya, ni tampoc s’esmenta el nombre d’anys necessaris per a assolir
l’objectiu. És el cas dels indicadors del 22 al 26. En aquests casos, per a determinar
l’evolució anual dels indicadors per al Camp de Tarragona, pas necessari per al càlcul
de l’objectiu per l’any 2015, s’ha tingut en compte un període de 8 anys (2004-2012)
per a les DNM.
Els valors de l’objectiu pdM (Camp de Tarragona, 2015) han estat fixats a partir d’una
taxa de canvi (creixement o disminució) anual derivada del canvi dels valors que
presenten les DNM aplicats al valor base del territori, en funció del nombre d’anys
entre la base territorial i l’any 2015. Les actuacions que presenta el pdM tenen com a
fita assolir els objectius que estableixen les DNMs de manera territorialitzada. No
obstant, hi ha casos on l’escenari de mobilitat que es planteja com a objectiu fa que
sigui impossible aconseguir l’evolució plantejada en les DNMs, com per exemple, les
emissions de CO2, mentre que en altres l’evolució és millor, és el cas de les emissions

24

L’indicador 8 es va actualitzar l’any 2007.
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A continuació es presenten les definicions i valors de referència per a Catalunya i el
Camp de Tarragona de cadascun dels indicadors DNM aplicables als plans directors
de mobilitat com està establert a les directrius nacionals de mobilitat (DPTOP, 2006).
Això ens permetrà comparar la millora de l’evolució dels indicadors que suposa la
introducció de les mesures incloses en el PdM del Camp de Tarragona. I comparar-la
amb les exigències plantejades per les DNMs per als mateixos indicadors en el conjunt
de Catalunya.
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8.5. Indicadors del pdM a Catalunya i al Camp de Tarragona

de NOx. A continuació es detallen els valors, les fonts i la periodicitat proposada per
observació o càlcul.

Indicador 1 - turismes per habitant
Definició: motorització, turismes per cada 1.000 habitants.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 453 turismes per cada 1.000 habitants (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 430 turismes per cada 1.000 habitants. Disminució
del 5,00%.
Font: Anuari del Servei Català de Trànsit.
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Periodicitat d’actualització:
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anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 473 turismes per cada 1.000 habitants (2006).
Font: Dades de població d’IDESCAT, i dades del parc de vehicles de la DGT per
elaborades pròpiament pel territori del Camp de Tarragona (veure D4)
Objectiu del pdM 2015: 473 turismes per cada 1.000 habitants.
Aplicar la taxa de -5% (un -0,56% anual) de la proposta de les DNM implicaria una
taxa de motorització del Camp de Tarragona per l’any 2015 de 449 turismes per mil
habitants. Aquesta previsió no és coherent amb l’evolució del parc durant aquesta
dècada ni amb les projeccions de creixement econòmic de les DNM (en què s’ha basat
la previsió de creixement del parc) de 3% anual (veure D4) Per altra part l’índex de
motorització del Camp de Tarragona és molt inferior al d’altres zones de Catalunya on
la concentració demogràfica tampoc permet la massa critica suficient com per un grau
de penetració del transport públic similar a la mitjana del país. Tenint en compte que
l’escenari tendencial és d’un creixement del parc més elevat que la previsió de
creixement de la població, es proposa com objectiu del pdM mantenir l’indicador al
valor de l’any base (473).
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 2 – adaptació a PMR del parc mòbil de transport públic de superfície
Definició: percentatge de vehicles destinats al transport públic de superfície adaptats a
PMR.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 63,5% dels vehicles de transport públic de superfície
adaptats (2004).

Evolució esperada (DNM, 2012): 90% dels vehicles de transport públic de superfície
adaptats.
Font: Observatori del transport regular de viatgers per carretera, Direcció General del
Transport Terrestre (DPTOP).
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 38,15% dels vehicles de transport públic de superfície adaptats
(2006, font: D1 diagnosi / Observatori del transport regular de viatgers per carretera,
Direcció General del Transport Terrestre (DPTOP).
Objectiu del pdM 2015: 71,90% dels vehicles de transport públic de superfície
adaptats.

Indicador 3 – adaptació a PMR de les estacions de transport públic
Definició: percentatge d’estacions de transport públic adaptades a PMR.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 51% de les estacions de transport públic de superfície
adaptades (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 100% de les estacions de transport públic adaptades.
Font: Observatori del transport regular de viatgers per carretera, Direcció General del
Transport Terrestre (DPTOP).
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 10,71% de les estacions de transport públic de superfície
adaptades (2008, font: diagnosi).
Objectiu del pdM 2015: 54,46% de les estacions de transport públic adaptades.
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 4 – velocitat comercial del transport públic urbà de superfície
Definició: velocitat comercial (km útil/hora útil) del transport públic urbà de superfície.

Dades de referència
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Periodicitat d’actualització:

Valor base de Catalunya: 12,6 km/h de velocitat comercial del transport públic de
superfície (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 13,8 km/h.
Font: Observatori del transport regular de viatgers per carretera, Autoritat del transport
metropolità; Direcció General del Transport Terrestre (DPTOP).
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 17,8 km/h (2008, font: ATM, mitjana de les velocitats de les flotes
EMT (18,5km/h) i Transports Reus (13,7km/h) ponderades pel nombre de busos de
cada flota – vegeu D1, pàg. 110).
Objectiu del pdM 2015: 19,35 km/h de velocitat comercial del transport públic urbà de
superfície.
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Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 5 - Velocitat comercial del transport públic interurbà de superfície
Definició: Velocitat comercial (km útil/hora útil) del transport públic interurbà de
superfície.
Dades de referència
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Valor base Catalunya: 31,4 km/h de velocitat comercial del transport públic de
superfície. (2003).
Evolució esperada (DNM, 2012): 36,0 km/h.
Font: Observatori del transport regular de viatgers per carretera, Direcció General del
Transport Terrestre (DPTOP).
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 30,64 km/h (2008, font: ATM, Pla de millores).
Objectiu del pdM 2015: 34,21 km/h de velocitat comercial del transport públic de
superfície.
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 6 - població amb integració tarifària
Definició: percentatge de la població resident a les zones amb integració tarifària.

Dades de referència
Valor base de Catalunya: 68,6% de la població amb integració tarifària (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 100% de la població amb integració tarifària.
Font: IDESCAT, Direcció General del Transport Terrestre.
Periodicitat d’actualització:

triennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 100% de la població amb integració tarifària (2008, font: ATM).
Objectiu del pdM 2015: 100% de la població amb integració tarifària.

Indicador 7 - consum energètic

Definició: consum energètic del transport per carretera en combustibles
principals (kg equivalents de petroli/habitant).
Font de les dades: Institut Català de l’Energia (ICAEN)
Per tal de dur a terme el seguiment i l’avaluació dels resultats de les directrius
nacionals de la mobilitat, el novembre de 2009 es va realitzar una consulta a
l’ICAEN a fi que ens resolgués dos dels indicadors de les directrius. Un d’ells és
aquest indicador en qüestió. La seva resposta, pel conjunt de tot Catalunya fou
la següent:
La unitat “kg/habitant” que ha estat emprada per a l’elaboració de l’indicador 7
“Consum energètic” no descriu amb fidelitat el consum d’energia, donat que els
poders calorífics del gasoil A i la gasolina, és a dir, l’energia alliberada en la seva
combustió, tenen valors diferents per a una mateixa unitat màssica de carburant.
Per aquest motiu, el consum energètic del transport per carretera s’hauria de
mesurar directament en termes d’energia, fent servir unitats com ara el
“tep/habitant” (tones equivalents de petroli per habitant) o bé el “kep/habitant”
(quilos equivalents de petroli per habitant).
En aquest sentit, les dades completes de la sèrie històrica dels anys 1998 a 2004 i
dels nous anys sol·licitats (2005, 2006 i 2007), expressades en “kep/habitant” són
les següents:
Any

1998

1999

2000

2001

2002

Consum carburants
automoció per
habitant (kep /

689,7

714,4

729,6

741,5

735,2
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Periodicitat d’actualització:

habitant)
Any

2003

2004

2005

2006

2007

Consum carburants
automoció per
habitant (kep /
habitant)

735,5

748,9

722,8

719,6

727,3

Dades de referència
Valor base de Catalunya: 727 kep/habitant any (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 780 kep/habitant.
Font: Institut Català de l’Energia.
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Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 637 kep/habitant any 2007 (font: ICAEN; valor per la província de
Tarragona ponderat per població del Camp de Tarragona).
Objectiu del pdM 2015: 522 kep/habitant any.
Periodicitat d’actualització:

anual
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Indicador 8 – quota de transport de mercaderies per carretera
Definició: percentatge del transport de mercaderies efectuat per carretera.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 80,3% del volum de mercaderies transportat amb camió
(2007).
Evolució esperada (DNM, 2012): 72% de les mercaderies per volum, en camió.
Font: Observatori de la mobilitat, (PTOP).
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 58,02%. Per al mateix any 2007 s’ha estimat el percentatge sobre
el volum de mercaderies transportat en camions, tenint en compte els percentatges
que són transportats en ferrocarril, vaixell i avió.
Objectiu del pdM 2015: 52,22% del volum de mercaderies en camió.
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 9 – víctimes mortals en accidents de trànsit
Definició: víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària catalana.
Dades de referència

Evolució esperada (DNM, 2012): 360 morts.
Font: Anuari del Servei Català de Trànsit
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
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Valor base de Catalunya: 571 persones mortes en accidents de trànsit (2004).

Valor de l’any base: 58 persones mortes en accidents de trànsit (2007).
Objectiu del pdM 2015: 37 morts.
anual

Indicador 10 – accidents amb víctimes per veh./km
Definició: relació entre el nombre d’accidents amb víctimes a les carreteres i el nombre
de vehicles/km efectuats a la xarxa viària.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 23,88 accidents amb víctimes per 100 M veh./km en
carretera (2007).
Evolució esperada (DNM, 2012): 21,76 (-9,7%) accidents amb víctimes per 100 M
veh./km en carretera25.

25

El que apareix a les directius de mobilitat per a l’any 2004 és d’11,4. En l’actualització a 2007 el valor que apareix en
la taula s’enfila fins a 23,88. Aquest increment sobtat és degut a que l’any 2006 el SCT canvia el protocol per registrar
els accidents amb víctimes, augmentant de forma sensible les xifres que reflecteixen les estadístiques. Així doncs, no
estem davant un augment dels accidents, sinó l’efecte del canvi de metodologia estadística. Per l’any 2012, les DNM
preveien situar aquest indicador en 9,7, rebaixant-lo un 15%. Per tal d’adaptar-lo a les noves dades s’ha calculat quin
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Font: DPTOP
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 25,72 accidents amb víctimes per 100 M veh./km en carretera
(2007).
Objectiu del pdM 2015: 21,86 accidents amb víctimes per 100 M veh./km en carretera.
Periodicitat d’actualització:

anual

Propostes del Pla

Indicador 11 – emissions contaminants
Definició: gasos d’efecte hivernacle, tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector del transport.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 14.400.000 Tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector del transport (2004).26
Evolució esperada (DNM, 2012): 12.200.000 tones de CO2 equivalent emeses
anualment pel sector del transport.
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Font: Institut Català de l’Energia.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 954.507 tones de CO2 equivalent emeses anualment pel sector
del transport (2008), estimat mitjançant l’AMBIMOB.
Objectiu del pdM 2015: 905.770 tones de CO2 equivalent emeses anualment pel sector
del transport.
Periodicitat d’actualització:

biennal

La formulació de les projeccions de mobilitat previstes per l’any 2015 (escenaris
tendencials i PDM) estan basades en les previsions de l’activitat econòmica
establertes per les DNM. Preveuen un augment de mobilitat significatiu, que queda
reflectit en les estimacions de distàncies recorregudes (veh-km) i altres dades claus de
la modelització feta amb l’AMBIMOB. Tenint en compte aquests factors, es considera
inviable proposar una reducció similar a l’objectiu de les DNMs, ja que es traduiria en

hauria de ser el descens percentual anual entre 2004 i 2012 per assolir l’objectiu. Aquest descens anual s’aplica
posteriorment en els 5 anys entre 2007 i 2012 per obtenir 21,8.
26

En el text de les DNM apareix el valor per a l’any 1990 que era de 10.370.000 tones, i sobre el qual només es pot
créixer un 15% fins arribar a l’any 2012. Això significa un descens entre l’any 2004 i el 2012.

reduir les emissions de CO2 fins a les 826.704 tones. En cas de posar-se en
funcionament el ferrocarril de mercaderies per donar sortida al tràfic del port i de la
química cap a Castellbisbal, del qual s’està redactant l’estudi informatiu, ens
acostaríem més a l’objectiu establert per les DNMs. No obstant, és difícil preveure la
seva posadaa en funcionament abans del 2015.
De totes maneres cal tenir present que l’escenari objectiu plantejat pel pdM suposa un
canvi evident de tendència respecte l’escenari tendencial per al mateix indicador.

Indicador 12 – emissions contaminants
Definició: percentatge d’estacions de control del nivell sonor de la xarxa bàsica de
Catalunya amb nivell superior a 65 LAR en dB (A).
Dades de referència

Evolució esperada (DNM, 2012): 40% de punts de control per sobre de 65 LAR en dB
(A).
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 16,67% dels punts (total de 48) de control per sobre de 65 LAR en
dB (A) (2006).

Propostes del Pla

Valor base de Catalunya: 69% de punts de control per sobre de 65 LAR en dB (A)
(2003).

125

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Indicador 13a – emissió de contaminants atmosfèrics (NOx) del transport
Definició: tones de contaminant atmosfèric emeses anualment pel sector del transport
de Catalunya.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 62.400 tones/any de NOx emeses pel sector del transport
(any assumit: 2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 71.760 tones /any.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona

Pla Director dem obilitat del Camp de Tarragona

Objectiu del pdM 2015: 11,23% dels punts de control per sobre de 65 LAR en dB (A).

Valor de l’any base: 3.512 tones/any de NOx emeses pel sector del transport (2008),
calculat mitjançant l’AMBIMOB.
Objectiu del pdM 2015: 2.861 tones/any de NOx
Periodicitat d’actualització:

anual

Segons l’anàlisi de contaminació atmosfèrica (D4; 3.4.3), els valors d’emissions de
NOx mesurades són inferiors als valors límit legislats. L’evolució de la mobilitat i del
parc automobilístic projectada en el D4 (4.2) preveu una tendència creixent de la
proporció de vehicles dièsel que, com a resultat, comportarà reduccions en les
emissions de NOx. És aquest el motiu pel qual es planteja un objectiu de reducció de
les emissions de NOx que contrasta amb l’increment que apareix per al conjunt de
Catalunya en les DNMs.

Propostes del Pla

Indicador 13b – emissió de contaminants atmosfèrics (PM10) del transport
Definició: tones de contaminant atmosfèric emeses anualment pel sector del transport
de Catalunya.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: no apareix a les DNM.
Evolució esperada (DNM, 2012): no s’estableix el valor d’aquest indicador.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 637 tones/any de PM10 emeses pel sector de transport (2008),
calculat mitjançant l’AMBIMOB.
Objectiu del pdM 2015: 577 tones/any de PM10 emeses pel sector de transport.
Segon l’anàlisi de contaminació atmosfèrica presentada en el D4 (3.4.3), els valors de
PM10 mesurats són superiors als valors límit legislats, amb una evolució que mostra
més superacions durant els últims anys. Tot i l’evolució de la mobilitat i del parc
automobilístic projectada en el D4 (4.2) que preveu una tendència creixent de la
proporció de vehicles dièsel, s’aconsegueix reduir les emissions de PM10.
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 14 – superació dels nivells de qualitat de l’aire causat pel trànsit
Definició: llindar de qualitat de l’aire per concentració d’ozó en l’aire ambient (valor en
µg/m3, màxim de les mitjanes 8-horàries del dia).

Dades de referència
Durant el període 1999-2004 es pot afirmar que el llindar d’alerta a la població per l’ozó
(240 μg/m3/h) no es va superar mai. El llindar per informar a la població té lloc quan es
supera entre el 25 i el 50% de les estacions, segons els anys, però només unes
poques hores l’any, concentrades a la primavera i l’estiu.
La Directiva 2002/3CE regula les concentracions d’ozó en l’aire ambient i ha estat
aplicada mitjançant el RD 1796/2003. La directiva fixa els objectius següents:
♦ Llindar d’informació a la població: 180 μg/m3 mitjana horària (assolir el 2003).
♦ Llindar d’alerta a la població: 240 μg/m3 mitjana horària (assolir el 2003).
♦ Objectiu per a la protecció de la salut humana: llindar 120 μg/m3 màxim de les
mitjanes 8-horàries del dia (no es pot superar més de 25 dies per any de
mitjana en 3 anys) (assolir el 2010).
♦ Objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut humana: llindar 120 μg/m3
màxim de les mitjanes 8-horàries del dia (assolir el 2010).
Valor any base de Catalunya: 0 superacions/any – llindar d’alerta (any 2004).
Propostes del Pla

Evolució esperada (DNM, 2012): 0 superacions/any (interpretació del text anterior).
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base Catalunya: 0 superacions/any (any 2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 0 superacions/any
anual

Indicador 15 – fragmentació d’ecosistemes i hàbitats per infraestructures de
transport
Definició: superfície del sistema d’espais naturals a Catalunya (ha).

Dades de referència
Valor de l’any base de Catalunya: 2004

PEIN (ha)
Xarxa natura 2000 (ha)
PEIN + Xarxa natura 2000 (ha)

1992

2004

646.055

680.369

0

627.338

646.055

729.068
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Evolució esperada (DNM, 2012): preservar la biodiversitat i assegurar la connectivitat
natural entre les àrees naturals existents.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Unitat de Medi Natural, Servei de
Planificació i Gestió de l’Entorn Natural.
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 92.290 ha
Objectiu del pdM 2015: preservar la biodiversitat i assegurar la connectivitat natural
entre les àrees naturals existents: 92.290 ha.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Unitat de Medi Natural, Servei de
Planificació i Gestió de l’Entorn Natural.

Propostes del Pla

Periodicitat d’actualització:
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anual

PEIN + Xarxa natura 2000 (ha)

2007

2015

92.290

92.290

Indicador 16 - ocupació del territori per a infraestructures de transport
Definició: superfície de desenvolupament anual per a infraestructures de transport
(ha/any).

Dades de referència
Valor de l’any base de Catalunya: desconegut
Evolució esperada (DNM, 2012): no disponible.
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 2,04 km2 (2007).
Objectiu del pdM 2015: 2,04 km2
Font: Diagnosi D1, estudis SCT
Periodicitat d’actualització:

anual

Es calculen els metres quadrats per a diferents quilometratges de xarxes (bàsica,
local, urbana i ferroviària) segons les dades disponibles als documents referenciats.

Indicador 17 – generació de residus associats al transport
Definició: generació de residus associats als vehicles (kg o unitat/any), olis
d’automoció, bateries, pneumàtics, vehicles fora d’ús (VFU).
La Directiva 2000/53/CE estableix com a objectiu per assolir el 2015:
♦ Reutilització o reciclatge del 85% del VFU.
♦ Recuperació del 95% del VFU
La Directiva 1999/31/CE estableix com a objectiu pel 2006:
♦ Prohibició d’abocament de pneumàtics sencers.
El document DNM inclou un gràfic de la taxa de vehicles fora d’ús per 1000 habitants
amb una evolució des del 2006 (valor de 35) fins al 2015 (valor de 45).

Valor de l’any base de Catalunya: desconegut
Evolució esperada (DNM, 2012): no disponible.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona

Propostes del Pla

Dades de referència
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Objectiu del pdM 2015: 28.755 vehicles fora d’ús/any
Periodicitat d’actualització:

anual

Indicador 18 - ocupació de la xarxa viària
Definició: nombre de vehicles/km efectuats en un dia per a cada quilòmetre de carril a
la xarxa de carreteres (IMD mitjana per carril).
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 3.866 vehicles/km per dia/km de carril (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 3.950 vehicles/km per dia/km de carril.
Font: Ministeri de Foment i Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Direcció General de Carreteres).
Periodicitat d’actualització: biennal

Pla Director dem obilitat del Camp de Tarragona

Valor de l’any base: 19.355 vehicles fora d’ús/any (2006)

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: la xifra de 2.920 s’ha estimat mitjançant el càlcul del nombre de
quilòmetres de carril a la xarxa viària del Camp de Tarragona el 2006.
Objectiu del pdM 2015: 2.986.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Indicador 19 – intensitat de vehicles pesants a les carreteres
Definició: nombre de vehicles pesants/km enregistrats en un dia per a cada quilòmetre
de carrils a la xarxa de carreteres (IMD mitjana per carril).
Dades de referència

Propostes del Pla

Valor base de Catalunya:
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Vehicles pesants/km per dia/km de carril

1996

1998

2000

2002

2004

407

406

466

460

494

Evolució esperada (DNM, 2012): vehicles pesants/km per dia/km de carril: 520.
Augment del 5%.
Font: Ministeri de Foment i Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Direcció General de Carreteres).
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: la xifra de 447 s’ha calculat des d’una estimació pròpia de 675 M
vehicle/km amb vehicle pesant per l’any 2006 (D1 diagnosi), aplicada a una xarxa de
4106 km de carril.
Objectiu del pdM 2015: 528.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Indicador 20 – quilòmetres de xarxa ferroviària/1.000 habitants
Definició: quilòmetres de xarxa ferroviària/1000 habitants.

Dades de referència
Valor base de Catalunya:
1991

km de xarxa ferroviària/1.000 habitants

0,28

1996

0,28

2001

0,27

Evolució esperada (DNM, 2012): km de xarxa ferroviària/1.000 habitants = 0,31.
Augment del 12%
Font: Observatori de la mobilitat (DPTOP).
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona

Objectiu del pdM 2015: es preveu un valor de 0,51 per l’any 2015 tenint en compte 45
km de xarxa nova i una població de 639.000 persones.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador 21 – oferta de transport públic per carretera
Definició: vehicles/km recorreguts pel transport púbic interurbà de superfície.

Propostes del Pla

Valor de l’any base: la xifra de 0,51 s’ha calculat des d’una estimació de la longitud de
la xarxa de 284 km (D1 diagnosi), aplicada a una població de 553.000 persones
(2008).
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Valor base de Catalunya:
1986

Vehicle*km/habitant

6,1

1991

7,1

1996

8,2

2001

8,7

Evolució esperada (DNM, 2012):
Vehicle*km/habitant = 9,4. Augment del 8%.
Font: Indicadors de transports urbà de viatgers de superfície. Observatori de la
mobilitat (DPTOP)
Periodicitat d’actualització: quinquennal
Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 11,62, calculat a partir d’una estimació de vehicles/quilòmetres
recorreguts de la província, aplicant la proporció de mobilitat quotidiana de bus del
Camp de Tarragona; 6.425.000 i una població de 553.000 persones (2005).
Objectiu del pdM 2015: 13,57
Periodicitat d’actualització:

quinquennal
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Dades de referència

Indicador 22 - xarxa per a bicicletes
Definició: quilòmetres de vies ciclistes/1.000 habitants.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: desconegut.
Evolució esperada (DNM, 2012): més del 200%.
Periodicitat d’actualització: biennal
Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 0,10 km de carril bici per 1000 habitants (2008).

Propostes del Pla

Objectiu del pdM 2015: 0,28 km de carril bici per 1000 habitants.
Periodicitat d’actualització: biennal

Indicador 23 - cobertura del transport públic
Definició: percentatge de persones sense connexió amb la capital de comarca.
Dades de referència
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Valor base de Catalunya: desconegut.
Evolució esperada (DNM, 2012): - 50%.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 0,11% de persones sense connexió amb la capital de comarca
(2008).
Objectiu del pdM 2015: 0,06% de persones sense connexió amb la capital de comarca.
Periodicitat d’actualització: biennal

Indicador 24 - espai al viari per a la distribució urbana de mercaderies:
Definició: nombre de places habilitades per a la distribució urbana de mercaderies per
cada 1.000 habitants.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: desconegut.

Evolució esperada (DNM, 2012): més del 5%.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 0,0015 places per 1000 habitants (2008).
Objectiu del pdM 2015: 0,0016 places regulades per 1000 habitants.
Font: enquestes realitzades a Ajuntaments del territori.
Periodicitat d’actualització: biennal

Indicador 25 - serveis de short-sea-shipping
Definició: serveis de short-sea-shipping/any

Valor base de Catalunya: desconegut.
Evolució esperada (DNM, 2012): més del 50%.
Font: Ports de Barcelona i Tarragona.
Periodicitat d’actualització:

Propostes del Pla

Dades de referència

biennal

Valors del Camp de Tarragona
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Objectiu del pdM 2015: 4 serveis en operació.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Indicador 26 - vols intercontinentals directes
Definició: vols intercontinentals/any.

Dades de referència
Valor base de Catalunya: desconegut.
Evolució esperada (DNM, 2012): més del 50%.
Font: Aeroport de Barcelona.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Pla Director dem obilitat del Camp de Tarragona

Valor de l’any base: 3 serveis en operació (2007, estudi CCB).

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 0 serveis en operació (2006).
Objectiu del pdM 2015: 0 serveis en operació.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Indicador 27 – distància de recorregut en els desplaçaments quotidians
intermunicipals
Definició: distància mitjana
intermunicipals.

de

recorregut

en

els

desplaçaments

quotidians

Dades de referència

Propostes del Pla

Valor base de Catalunya: 14,6 km (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 14,8 km (+1%).
Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 11,02 (2006).
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Objectiu del pdM 2015: 10,22
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador 28 - nivell d’autocontenció en els desplaçaments quotidians
Definició: el nivell d’autocontenció en els desplaçaments quotidians es mesura
mitjançant el percentatge de viatges quotidians intramunicipals.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 61% (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 57% (-6%).
Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 72,5% (2006).
Objectiu del pdM 2015: 72,5%.

Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador 29 - quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
Definició: percentatge de la mobilitat quotidiana que es fa a peu i en bicicleta.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 47,1% (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 43% (-9%).
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 58,8% (2006).

Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Propostes del Pla

Objectiu del pdM 2015: 53,51%.

Indicador 30 - quota de transport públic intramunicipal

Dades de referència
Valor base de Catalunya: 19,7% (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 22%.(+12%).
Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 4,3% (2006).
Objectiu del pdM 2015: 4,82%.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

135

Pla Director dem obilitat del Camp de Tarragona

Definició: percentatge de la mobilitat quotidiana intramunicipal que es realitza en
transport públic

Indicador 31 - quota de transport públic intermunicipal
Definició: percentatge de la mobilitat quotidiana intermunicipal que es realitza en
transport públic.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 28,8% (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 27% (-6%).
Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona

Propostes del Pla

Valor de l’any base: 10,79% (2006, Diagnosi, EMQ06 dels municipis principals).
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Objectiu del pdM 2015: 15,02 %.
Periodicitat d’actualització:

8.6.

quinquennal

Els indicadors globals del pdM

A banda dels indicadors propis del pdM que ja s’han identificat, s’ha determinat un
indicador global IG per a cadascun dels sis criteris que estableixen les DNM a l’hora de
basar la seva estratègia, amb l’objectiu de donar una perspectiva el més sintetitzada
possible tot conservant un caire global.
Així, als sis criteris de competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i
sostenibilitat, se’ls associa un IG. Per als tres primers criteris s’ha procedit a definir un
nou indicador no contemplat a les DNM, mentre que pels altres tres s’ha associat un
dels indicadors ja definits per les DNM.

Aquests indicadors globals són els següents:
Indicador

Competitivitat

Reduir el cost unitari
del viatge

IG-1: cost mitjà del
desplaçament en
mobilitat quotidiana

-

Reducció 5%
anual

Integració
social

Augmentar la
cobertura del
transport públic
adaptat

IG-2: % de persones
amb transport públic
adaptat disponible

-

Augment del
3% anual

Qualitat de vida

Minimitzar el temps
mitjà dels
desplaçaments

IG-3: temps mitjà dels
desplaçaments en
mobilitat quotidiana

-

Reducció del
2% anual

Salut

Que la mobilitat
contribueixi a la salut
de les persones

IG-4: quota transport
intramunicipal a peu i
en bici

29

Augment de
l’1% anual

Seguretat

Augmentar la
seguretat viària

IG-5: víctimes mortals
en accidents de
trànsit

9

Reducció del
5% anual

Sostenibilitat

Reduir la
contaminació
atmosfèrica i el
consum energètic

IG-6: emissió de
contaminants
atmosfèrics del
transport

13

Reducció del
3% anual

TAULA 8.7: Indicadors globals del Pla director de mobilitat del Camp de
Tarragona

A continuació es presenten les definicions i els valors de referència de cadascun dels
indicadors globals i se’n presenten els resultats per al territori del Camp de Tarragona.

Indicador IG1 – cost mitjà del desplaçament en mobilitat quotidiana
Definició: el cost mitjà del desplaçament en mobilitat quotidiana es mesura com a
mitjana ponderada del cost mitjà dels desplaçaments urbans i del cost mitjà dels
desplaçaments interurbans.
A més, cadascun dels costos anteriors és la mitjana ponderada del cost mitjà
corresponent als diferents modes de transport: a peu, en bicicleta, en autobús, en
ferrocarril i en vehicle privat.
Els costos unitaris interns d’operació, de les externalitats i congestió, i del temps de
viatge provenen de l’Estudi dels costos socials i ambientals del transport de Catalunya,
publicat al Butlletí de Transports de maig de 2004. Els costos es referien a l’any 2001 i

137

Pla Director dem obilitat del Camp de Tarragona

Variable associada

Propostes del Pla

Indicador
Valor objectiu
DNM

Criteri

es van actualitzar el 2006 (dades de mobilitat més recents de què es disposa) d’acord
amb l’evolució de l’IPC a la demarcació de Tarragona.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: no disponible
Evolució esperada (DNM, 2012): -5% anual
Font: DPTOP
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 7,3 € (2006).
Objectiu del pdM 2015: 4,6 €.

Propostes del Pla

Fonts: EMQ, PTOP, Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador IG2 – % de persones amb transport públic adaptat disponible

Definició: l’indicador mesura el percentatge de població dels municipis de l’àmbit amb
accés a transport públic adaptat.
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L’indicador es calcula multiplicant la suma d’habitants de tots els municipis que
disposen de connexió amb la capital de comarca pel percentatge de vehicles de
transport públic adaptats (segons indicador 23 de les DNM) i dividint-ho per la població
total de l’àmbit. El resultat és donarà en percentatge.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: no disponible
Evolució esperada (DNM, 2012): més del 3% anual
Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 37,97% (2006).
Objectiu del pdM 2015: 71,86%
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador IG3 – temps mitjà dels desplaçaments de mobilitat quotidiana

Definició: els valors de l’indicador es basen en l’explotació de la variable “durada del
desplaçament” de l’EMQ06. Es consideraran tots els desplaçaments per tots els
motius enregistrats per l’enquesta EMQ, amb origen o destinació al Camp de
Tarragona.

Per a fer-ne el càlcul, s’obtindran els valors de la mitjana de distribucions logarítmiques
normals ajustades a les distribucions d’aquesta variable aleatòria per als
desplaçaments realitzats a peu, en bicicleta, en autobús en ferrocarril i en vehicle
privat.
A més, s’hauran de calcular de manera separada les respectives mitjanes ponderades
pels desplaçaments urbans i pels interurbans.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: no disponible
Evolució esperada (DNM, 2012): - 2% anual
Fonts: EMQ, PTOP, Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona

Objectiu del pdM 2015: 9,48
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador IG4 - quota de transport intramunicipal a peu i en bicicleta
Definició: percentatge de la mobilitat quotidiana que es fa a peu i en bicicleta.
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Valor de l’any base: 11,37 (2006).
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Valor base de Catalunya: 47,1% (2001)
Evolució esperada (DNM, 2012): 43% (-9%).
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 58,8% (2006).
Objectiu del pdM 2015: 53,51%.
Font: Idescat, Simcat.
Periodicitat d’actualització:

quinquennal

Indicador IG5 – víctimes mortals en accidents de trànsit
Definició: víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària catalana.
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Dades de referència

Dades de referència
Valor base de Catalunya: 571 persones mortes en accidents de trànsit (2004).
Evolució esperada (DNM, 2012): 360 morts.
Font: Anuari del Servei Català de Trànsit
Periodicitat d’actualització:

anual

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 58 persones mortes en accidents de trànsit (2007).
Objectiu del pdM 2015: 37 morts.
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Periodicitat d’actualització:
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anual

Indicador IG6 – emissions contaminants
Definició: gasos d’efecte hivernacle, tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector del transport.
Dades de referència
Valor base de Catalunya: 14.400.000 Tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector del transport (2004).27
Evolució esperada (DNM, 2012): 12.200.000 tones de CO2 equivalent emeses
anualment pel sector del transport.
Font: Institut Català de l’Energia.
Periodicitat d’actualització:

biennal

Valors del Camp de Tarragona
Valor de l’any base: 954.507 tones de CO2 equivalent emeses anualment pel sector
del transport (2008), estimat mitjançant l’AMBIMOB.
Objectiu del pdM 2015: 905.770 tones de CO2 equivalent emeses anualment pel sector
del transport.
Periodicitat d’actualització:

27

biennal

En el text de les DNM apareix el valor per a l’any 1990 que era de 10.370.000 tones, i sobre el qual només es pot
créixer un 15% fins arribar a l’any 2012. Això significa un descens entre l’any 2004 i el 2012.

9.

Memòria Econòmica

9.1. Resum del pressupost per eixos d’actuació

Hi ha altres actuacions dins del pdM que no representen una gran inversió en
infraestructures, i per tant, les implicacions en termes de pressupost són menors. Així i
tot aquestes són molt significatives per l’ATM. En aquest cas, l’esforç de l’ATM parteix
del marc de competències que li atribueix la Llei 9/2003, de 13 de juny de la Mobilitat,
ajustant-se a les possibilitats que ofereix la seva realitat pressupostària dels darrers
anys i les previsions de l’evolució de la mateixa. El gruix del pressupost de l’ATM en el
pdM – fins a un 90%- correspon a la integració tarifària, mentre que el 10% restant es
distribueix entre les restants actuacions dirigides a la millora de la mobilitat. Com
assenyalàvem anteriorment, les partides s’aniran ajustant als ritmes pressupostaris i
de realització de les grans actuacions assenyalades per la mobilitat i la infraestructura
de l’àrea. L’ATM té en la major part d’aquestes actuacions una incidència menor, donat
que la seva funcionalitat correspon a analitzar la mobilitat del territori establint un marc
de reflexió a partir del qual pugui incidir en que les actuacions a realitzar en la zona
s’ajustin a la lògica global de mobilitat que el pdM del Camp de Tarragona determina.
Les principals fonts de finançament del pdM, són la pròpia ATM del Camp de
Tarragona, partides que procedeixen d’altres plans, ens o organitzacions. En el cas de
les partides procedents d’altres plans, com ara el PTVC, el PITC o el PEB, cal dir que
tot sovint no es troben territorialitzades, i que l’assignació que es presenta en el pdM
s’ha fet principalment en base a indicadors de població i PIB. Aquest fet afecta les
actuacions A1.1.1 a A1.1.4 (rodalies), A.1.2 (trens regionals), A1.3 (PSTP), A2.2.1 i
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La major part de les actuacions previstes en el pdM, corresponen a inversions
assenyalades en altres planejaments de caràcter superior. Les programades en
aquelles figures– principalment en el PITC, PTVC i PEB - determinen l’evolució de la
resta d’inversions a realitzar, principalment de l’ATM, donada la correlació existent
entre les mateixes. Els canvis de prioritats en aquells planejaments, així com el
condicionant pressupostari que es pogués determinar en la realització dels mateixos,
afectaria a les actuacions de l’ATM en les prioritats i en les disponibilitats d’inversió al
tenir implicacions en les seves assignacions pressupostaries. Per altra part, cal
assenyalar que el pdM contempla les grans actuacions previstes en infraestructura en
la zona i les emmarca dins el període de vigència del mateix, ajustant-les a les
previsions de realització i dotacions pressupostàries d’altres plans. Cal considerar que
aquestes inversions es tradueixen en importants actuacions viàries i ferroviàries, el
que suposa una despesa considerable. El pdM ha encabit aquestes grans inversions
dins del model de mobilitat de l’àrea.

Propostes del Pla

Per tal d’assolir els objectius plantejats en les Directrius Nacionals de Mobilitat,
aprovades pel decret 362/2006 de 3 d’octubre, sobre les quals s’assenta el model de
mobilitat del Camp de Tarragona que presenta aquest pdM, s’han proposat un conjunt
d’actuacions, desenvolupades en els apartats anteriors, les quals porten associades
unes partides pressupostàries. No obstant, no s’ha de considerar el pdM del Camp de
Tarragona com un pla d’inversió en matèria de mobilitat, sinó com un document,
elaborat de forma consensuada amb els agents implicats en la mobilitat del territori,
que esdevé un marc d’actuació pels diferents ens i institucions que participen en la
gestió de la mobilitat de l’àmbit. Per tant, cal entendre les partides associades a les
actuacions com estimacions del seu cost amb un caràcter estrictament orientatiu.

A2.1.2 (informació a l’usuari), A2.5 (millores en el transport públic col·lectiu per
carretera), A3.5 (estudis/plans llocs generadors de mobilitat), A3.6 (intercanviadors
tren-cotxe), A3.7 (intercanviadors de transport col·lectiu), A3.8 (intercanviadors tren –
no motoritzats) i A5.3 (accés no motoritzat als llocs de primer ordre). La proposta
d’inversió es considera ajustada per tal de poder assolir els objectius de les actuacions
esmentades.
La Taula 9.1 presenta de forma resumida el pressupost del pdM, sense tenir en
compte les grans inversions en infraestructures contemplades:
Cost pdM

Cost altres plans

Costos ATM inversió

Costos ATM explotació

Total costos ATM

Total costos altres plans sense
tenir en compte grans inversions
en infraestructures

0

150.000

150.000

44.781.407

Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie

4.358.000

90.837.000

95.195.000

10.601.398

Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat

2.060.000

170.000

2.230.000

72.470.773

75.000

150.000

225.000

60.000

1.170.000

80.000

1.250.000

11.191.030

0

75.000

75.000

0
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Descripció
Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes
Segregades del Transport Públic)
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Eix d'Actuació 4: Promoció del transport sostenible de
mercaderies
Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i
amb bicicleta
Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva
gestió
Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i
acciones de coordinació
TOTAL

412.000

186.000

598.000

80.000

8.075.000

91.648.000

99.723.000

139.184.608

TAULA 9.1 Resum del pressupost del Pla director de la mobilitat del Camp
de Tarragona sense tenir en compte les grans inversions en infraestructura.

Destaca que l’eix d’actuació 2 (Transport col·lectiu de superfície) constitueix la pràctica
totalitat del pressupost d’explotació de l’ATM del Camp de Tarragona. També s’ha de
subratllar la partida del mateix eix d’actuació corresponent a inversió. En la darrera
columna apareixen les partides destinades a cada eix d’actuació procedents d’altres
plans. Com es pot veure els principals esforços econòmics es concentren en els eixos
lligats al ferrocarrils (EA1) i els intercanviadors (EA3).
En la Taula 9.2 introduïm les grans inversions en infraestructures que es preveuen per
als propers anys. Això produeix un canvi radical en la distribució del cost que
s’atribueix a altres plans que passa dels 140 M€ als 1.800 M€, fet que suposa
multiplicar per 5 el pressupost total. Això es deu bàsicament a la consideració de les
inversions en infraestructures viàries i ferroviàries. L’eix d’actuació 6 (Millores a la
xarxa viària) representa un 54% aproximadament de tota la despesa dels altres plans,
tot i que no va més enllà de contemplar les inversions ja previstes en el moment
actual. Els eixos d’ actuació 1 (Serveis de tren i PSTP) i 4 (Promoció del transport
sostenible de mercaderies), que inclouen les inversions en matèria ferroviària, suposen
un altre 40%.

Codi

Descripció
Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes
Segregades del Transport Públic)

Costos ATM inversió

Cost pdM
Costos ATM explotació

Total costos ATM

Cost altres plans
Total costos altres plans

0

150.000

150.000

487.181.406

Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie

4.358.000

90.837.000

95.195.000

10.601.398

Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat

2.060.000

170.000

2.230.000

72.470.773

75.000

150.000

225.000

240.060.000

1.170.000

80.000

1.250.000

11.191.029

0

75.000

75.000

983.000.000

Eix d'Actuació 4: Promoció del transport sostenible de
mercaderies
Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i
amb bicicleta
Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva
gestió
Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i
acciones de coordinació
TOTAL

412.000

186.000

598.000

80.000

8.075.000

91.648.000

99.723.000

1.804.584.606

TAULA 9.2 Resum del pressupost del Pla director de la mobilitat del Camp
de Tarragona tenint en compte les grans inversions en infraestructura.

A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.2
A1.3
A2.1.1
A2.1.2
A2.2.1
A2.2.2
A2.2.3
A2.3
A2.4.1
A2.4.2
A2.4.3
A2.5
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4
A6.1
A6.2
A6.3
A7.1
A7.2
A7.3
A7.4
A7.5
A7.6
A7.7

Descripció
Costos totals pdM
Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes Segregades del Transport Públic)
Rodalies Línia 1
16.039.769
Rodalies Línia 2
5.391.090
Rodalies Línia 3
20.642.899
Rodalies Línia 4
6.671.409
Pla de serveis - Trens Regionals
8.136.240
Plataforma Segregada de Transport Públic (PSTP)
430.450.000
Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie
Sistema Tarifari Integrat - 1
77.045.000
Sistema Tarifari Integrat - 2
11.500.000
Informació a l'usuari
1.000.000
Informació dinàmica a l'usuari
2.590.000
Millora de les eines de planificació
150.000
Actuacions per augmentar l' cupació dels vehicles
230.000
Carrils bus-VAO
2.500.000
La promoció de serveis sostenibles de taxi
200.000
Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda
100.000
Millores del Transport Públic per carretera
10.481.398
Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat
Coordinació dels PMUs del territori
1.300.000
Gestió dels Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada
300.000
Coordinació Plans Especifics dels llocs singulars
300.000
Serveis de les Àrees Residencials Estratègiques
180.000
Estudis / plans dels llocs generadors de la mobilitat
845.000
Intercanviadors tren - cotxe
4.000.000
Intercanviadors transport col·lectiu
63.940.000
Intercanviadors tren - no motoritzats
3.835.773
Eix d'Actuació 4: Promoció del transport sostenible de mercaderies
La Distribució Urbana de Mercaderies sostenible
85.000
Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies
240.025.000
Millores de mercaderies: Port de Tarragona
25.000
Actuacions en aparcaments de camions
25.000
Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància
25.000
La logística al Camp de Tarragona
100.000
Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i amb bicicleta
Xarxa ciclista
4.771.730
Fomentar bones pràctiques d'anar a peu
2.867.740
Accés no-motoritzat als llocs de primer ordre
1.525.000
Acció Coordinadora per promoure bicicletes públiques
3.276.560
Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva gestió
Nova infraestructura viària
953.025.000
El Raval del Mar
30.025.000
Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el Port
25.000
Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i acciones de coordinació
Reducció del soroll del Trànsit
20.000
Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit
100.000
Promoció de l'us de biocombustible
30.000
Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu
78.000
Establiment d'un observatori de la mobilitat
150.000
Desenvolupament de les funcions legals de la ATM
225.000
Actualització del pdM
75.000
subtotal
678.000
TOTAL
1.904.307.606,38 €

ATM Inversió

ATM Explotació

Cost altres plans
Total costos altres plans

0
0
0
0
0
0

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
50.000

16.019.769
5.371.090
20.622.899
6.651.409
8.116.240
430.400.000

45.000
0
80.000
2.288.000
130.000
75.000
1.480.000
180.000
80.000
0

77.000.000
11.500.000
20.000
212.000
20.000
25.000
20.000
20.000
20.000
2.000.000

0
0
900.000
90.000
0
130.000
1.000.000
0
0
8.481.398

280.000
280.000
80.000
0
280.000
80.000
80.000
980.000

20.000
20.000
20.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000

1.000.000
0
200.000
150.000
545.000
3.900.000
63.840.000
2.835.773

0
0
0
0
0
75.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

60.000
240.000.000
0
0
0
0

480.000
30.000
480.000
180.000

20.000
20.000
20.000
20.000

4.271.730
2.817.740
1.025.000
3.076.560

0
0
0

25.000
25.000
25.000

953.000.000
30.000.000
0

0
0
0
58.000
120.000
189.000
45.000
412.000

20.000
20.000
30.000
20.000
30.000
36.000
30.000
186.000

0
80.000
0
0
0
0
0
80.000

8.075.000,00 €

91.648.000,00 €

1.804.584.606,38 €

TAULA 9.3: Costos de l’ATM i dels altres plans
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Codi

Propostes del Pla

9.2. Actuacions del pdM. Estimació de costos d’inversió i
d’explotació

En la Taula 9.3 apareix completament desglossat per a cadascuna de les actuacions el
pressupost que apareixia en la Taula 9.2. Es fa evident que la despesa que recau
sobre l’ATM del Camp de Tarragona està concentrada en les actuacions que fan
referència a la integració tarifària. Les noves infraestructures viàries i ferroviàries
concentren gran part del finançament que procedeix d’altres ens, especialment del
Ministeri de Foment. Això fa referència a les actuacions (A1.3, A4.2, A6.1). La despesa
que finança la Generalitat de Catalunya es concentra en l’A1.3 (només el Tramcamp),
l’A6.1 (C-14 i C-51) i l’A7.2. Mentre que les 2 primeres fan referència a inversions en
infraestructures (la plataforma segregada de transport públic i la nova infraestructura
viària), la darrera persegueix l’acció coordinada per reduir els accidents de trànsit.
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A banda de les grans infraestructures i la integració tarifària, el pdM també preveu
partides importants destinades al desenvolupament dels serveis de rodalies (A1.1.1A1.1.4), els trens regionals (A1.2), la millora del transport públic col·lectiu per carretera
(A2.5), els intercanviadors (A3.6 - A3.8), la promoció dels desplaçaments a peu i en
bicicleta (EA5), i el Raval del mar (A6.2).
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9.3. Informe de viabilitat econòmica
D’acord amb l’article 16 de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, els plans
directors de mobilitat han d’incloure un pla de viabilitat, el qual ha d’avaluar l’impacte
econòmic i social que suposa la construcció de noves infraestructures o la modificació
de les ja existents previstes en el pla. El pdM del Camp de Tarragona no respon a un
pla d’infraestructures. És per aquest motiu que només s’han considerat 6
infraestructures en aquest apartat, les quals es poden considerar derivades del pdM.
La resta d’infraestructures ja tenen el seu propi estudi corresponent amb l’informe de
viabilitat econòmica respectiu. Aquestes actuacions del pdM representen una inversió
en infraestructures o modificació de les ja existents. En totes elles, la participació de
l’ATM en el conjunt pressupostari de l’actuació és parcial. La resta del pressupost per
a completar la inversió ja està previst en altres plans. Hi ha altres inversions en
infraestructures recollides en el pla, per a les quals no s’estudiarà la seva viabilitat
perquè el seu finançament no sortirà de l’ATM del Camp de Tarragona. Aquestes
inversions ja estan previstes en altres plans i/o estan finançades per altres ens. La
majoria fan referència al PITC i al PTVC. Les sis actuacions analitzades són:
•

A 2.4.1

Carrils Bus-VAO

•

A3.6

Intercanviadors tren – cotxe

•

A3.7

Intercanviadors transport públic col·lectiu

•

A 3.8

Intercanviadors – no motoritzats

•

A 5.1

Xarxa ciclista

•

A 5.3

Accés no motoritzat als llocs de 1er ordre

Específicament, l’estudi de viabilitat, d’acord amb el que estipula l’article 16.1 de la llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, té per objecte avaluar l’impacte que comporta la
creació, la modificació o l’adaptació d’una infraestructura o un servei de transport, tant
des del punt de vista de l’oferta i la demanda com des de les perspectives econòmicofinancera, ambiental, de seguretat i funcional. L’avaluació de cada estudi ha de tenir
present la realitat poblacional, social i laboral de les diferents comarques i regions de
Catalunya i ha d’aplicar els criteris corresponents a aquestes diferències.

Per tal de poder de donar resposta a aquest requeriment, la metodologia més
aconsellable és l’anàlisi cost benefici, sempre des d’una perspectiva social. La
metodologia emprada és l’establerta per la Direcció General de Política Territorial en
l’Estudi dels costos socials i ambientals del transport a Catalunya de l’any 2003. Per
tant, s’inclouen variables de tipus social i ambiental, a més d’aquelles estrictament
econòmiques i financeres, per tal de determinar si la inversió genera un benefici social
positiu. L’anàlisi es calcula a un horitzó temporal de 20 anys, que és el període de vida
útil estimat de les quatre infraestructures.

9.3.1. Carrils Bus-VAO (A 2.4.1)
Aquesta actuació proposa la creació de carrils Bus-VAO en els principals accessos
dels nuclis que presenten un nivell de congestió viària més gran, i que tindrien
continuat dins dels nuclis urbans.

Propostes del Pla

En l’apartat següent, l’article exigeix que els plans director de mobilitat han de disposar
d’un estudi de viabilitat que contingui, per a cada nova infraestructura de transport
prevista, l’avaluació de la demanda; l’anàlisi dels costos d’implantació i amortització, i
dels costos i els ingressos d’operació i manteniment; la valoració de les possibles
afectacions mediambientals i dels costos socials, i una anàlisi de funcionalitat que
garanteixi l’eficàcia, l’ergonomia i la seguretat del sistema.

L’actuació té una quantitat pressupostada de 2.500.000€, dels quals 1.500.000€
corresponen a l’ATM del Camp de Tarragona, i el 1.000.000€ restant el posarien els
municipis on s’hi implantessin els carrils Bus-VAO urbans. Els costos d’explotació i
manteniment se situen propers als 50.000€ per a l’any 2015. El transport interurbà en
autobús del Camp de Tarragona es concentra en els recorreguts interurbans que
uneixen les poblacions Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca, Cambrils, i el Vendrell,
mentre que l’urbà ho fa en els nuclis de Tarragona i Reus. Això significa que 25km de
carril Bus-VAO serien suficients per tenir una repercussió sobre el 40% del transport
públic regular per carretera previst per a l’any 2015, una xifra propera als 15.800.000
viatgers. La rendibilitat social de la mesura seria del 6,44%. L’alta rendibilitat es deu a
que amb una inversió relativament petita es generaria un gran impacte en el transport
col·lectiu donada l’elevada concentració del mateix en els trajectes que uneixen les
polaritats de 1er ordre que estableix el PTVC. Un altre aspecte a considerar són els
importants estalvis de temps que es generen per mitjà d’aquesta actuació.
Aquesta actuació és complementària d’altres de l’Eix d’Actuació 2, sobretot aquelles
relacionades amb la millora de la informació a l’usuari (A2.2.1, A2.2.2 i A2.2.3) i la
millora en el transport públic per carretera. L’increment de la velocitat comercial dels
vehicles permet, d’una banda, augmentar la demanda del transport públic donat que
guanya competitivitat davant del transport privat, i de l’altra, permet reduir els nivells de
contaminació, per la reducció de les emissions en les zones congestionades i pel
transvasament de viatgers procedents del transport privat. S’espera que aquesta
actuació es tradueixi en un augment de la velocitat comercial dels autobusos urbans i
interurbans (indicadors 4 i 5 respectivament), augmenti la quota de mercat del
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transport públic urbà i interurbà (indicadors 30 i 31 respectivament), i en menor
mesura permeti minvar el consum de carburants (indicador 7), les emissions de
contaminants (indicadors 11 al 14) i l’ocupació de la xarxa viària interurbana (indicador
18).

9.3.2. Intercanviadors tren -cotxe(A 3.6)
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Mitjançant la creació d’aquests intercanviadors serà possible estacionar el vehicle per
utilitzar el transport ferroviari amb més facilitat. Així, s’espera poder incrementar el
nombre d’usuaris del transport públic.
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La quantitat pressupostada per a dur a terme aquesta actuació és de 4.000.000€. A
l’ATM li correspon 100.000€ del total, mentre que la resta és una partida del PITC
territorialitzada pel pdM del Camp de Tarragona. Els costos d’explotació i manteniment
no arriben als 80.000.000€ l’any 2015. S’espera que un 3% dels usuaris dels serveis
de tren facin ús d’aquests aparcaments, i que per tant, la demanda l’any 2015 sigui
aproximadament de 435.000 usuaris del ferrocarril. La TIR és força elevada, un 5,95%.
Això es deu a que una inversió relativament modesta, pot suposar un impacte
important en la mobilitat del territori, aportant nous viatgers al transport per ferrocarril,
deixant el cotxe estacionat.
Aquesta actuació està íntimament lligada a les millores aportades per l’Eix d’Actuació
1, i en especial a les 4 actuacions que fan referència a la implantació dels serveis de
rodalies. Sense un servei de trens ràpid, capaç de connectar les principals localitats en
un temps competitiu amb el vehicle privat, i que aporti un nombre important de
viatgers, aquesta actuació deixaria de tenir sentit. S’espera que aquesta actuació
contribueixi a reduir el consum de carburants (indicador 7), les emissions de
contaminants (indicadors 11 al 14) i l’ocupació de la xarxa viària interurbana (indicador
18). Al mateix temps s’espera que augmenti la quota del transport públic interurbà
(indicador 31).

9.3.3. Intercanviadors de transport col·lectiu (A 3.7)
L’objectiu d’aquesta actuació és facilitar la intermodalitat en el transport col·lectiu i molt
especialment entre l’autobús i el tren. Per aquest motiu, a banda dels ajustos
necessaris en els horaris dels mitjans de transport, caldrà fer una inversió en
intercanviadors que permetin aquesta intermodalitat.
Per tot això aquesta actuació preveu una dotació de 63.940.000€, dels quals 100.000€
corresponen a l’ATM, mentre que la resta respon a una territorialització de partides
existents en el PITC. Els costos d’explotació i manteniment són molt baixos l’any 2015,
33.000€ aproximadament, tot i que s’espera que creixin notablement amb el pas dels
anys. La TIR és relativament petita, 1,56%. En aquest cas, el cost tan elevat requerit
per les inversions a realitzar, fa que el rendiment se’n ressenti. És per això, que en el
cas de no complir amb els objectius de mobilitat, la rendibilitat dels diners destinats a
aquests intercanviadors seria negativa. D’altra banda, si es compleixen les previsions
de que l’any 2015 un 32% dels viatges es realitzen utilitzant els intercanviadors, més
de 4.600.000 persones faran ús d’aquestes infraestructures aquell any. També s’ha de
tenir present el fort impacte positiu sobre el medi ambient que genera aquesta
actuació.
Tal com passava amb l’actuació precedent, és necessari dur a terme altres actuacions
per tal que aquesta tingui l’impacte esperat sobre la mobilitat del territori. En aquest
cas, és molt important l’A2.5, que fa referència a la millora dels serveis en transport

públic col·lectiu per carretera. Sense l’adient coordinació entre els serveis serà
impossible assolir els objectius de mobilitat plantejats. També són essencials aquelles
que fan referència a la integració tarifària (A 2.1) i la informació a l’usuari (A2.2). No cal
dir que sense la xarxa de rodalies (A 1.1), la intermodalitat entre els sistemes de
transport mancaria de sentit. Els principals efectes d’aquesta actuació cal situar-los en
un conjunt de millores ambientals (reduir el consum de carburants, indicador 7, i les
emissions de contaminants, indicadors 11 al 14), com també l’ocupació de la xarxa
viària interurbana (indicador 18). S’espera augmentar la quota del transport públic
intermunicipal i intramunicipal (indicadors 30 i 31).

9.3.4. Intercanviadors – no motoritzats (A 3.8)

L’aposta pels intercanviadors s’integra en la implantació d’un servei de rodalies en el
Camp de Tarragona (A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3 i A1.1.4) i la millora dels serveis de
regionals (A1.2). L’impacte final de l’actuació també serà més reduït si no s’amplia la
xarxa de carrils bici tal com es preveu en l’actuació A5.1, es facilita l’accés motoritzat
als llocs de 1er ordre (A5.3) i es promou la implantació de bicicletes públiques (A5.4).
Les principals millores que se’n deriven d’aquesta actuació estan lligades a la
disminució dels desplaçaments en vehicle privat, donat que es fomenten els
desplaçaments que impliquen l’ús combinat de la bicicleta i el tren. Els indicadors, els
valors dels quals milloraran amb aquesta mesura són la xarxa ciclista (indicador 22) i
la quota dels desplaçaments en mitjans no motoritzats (indicador 29). També s’espera
que tingui un fort impacte sobre el consum de carburants (indicador 7) i les emissions
de contaminants (indicadors 11 al 14).

9.3.5. Xarxa ciclista (A 5.1)
Aquesta actuació preveu com a mínim 125 nous km de carril bici en la xarxa
interurbana seguint les directrius marcades pel PEB i el PITC.
Hi ha un total de 4.771.730€ pressupostats, 500.000€ dels quals correspondrien a
l’ATM del Camp de Tarragona, mentre que els 4.271.730€ restants vénen recollits en
el PITC. Els costos operatius i de manteniment per a l’any 2015 estan per sobre dels
66.500€. L’objectiu és que l’any 2015, un 40% dels desplaçaments totals en bicicleta
es facin utilitzant aquesta xarxa urbana i interurbana. Això suposaria prop de
8.000.000 de viatges realitzats en aquestes vies. La rendibilitat social de l’actuació és
de l’1,10%. Aquest percentatge és relativament baix. Mentre que als nuclis urbans la
seva utilització i connexió amb els altres modes de transport assegura una rendibilitat
més alta de la inversió, aquesta és molt més baixa en les zones interurbanes, on la
utilització de la xarxa ciclista serà menor. Tot i ser una taxa relativament baixa, cal
subratllar les implicacions positives en termes d’impacte ambiental que se’n deriven
d’aquesta actuació.
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La quantitat total pressupostada és de 3.835.773€, dels quals 1.000.000€ correspon a
l’ATM i la part restant està contemplada al PEB i al PITC. Els costos operatius i de
manteniment de l’any 2015 es preveu que superin els 71.500€. L’objectiu és que l’any
2015, un 2,5% sobre el total de desplaçaments a les estacions de tren es facin en
bicicleta. Això suposaria 362.000 viatges i una rendibilitat social del 3,74%.

Propostes del Pla

Davant la manca de suficients places d’aparcament per a bicicletes en un escenari on
es preveu que comencin a funcionar els serveis de rodalies dins del Camp de
Tarragona, es preveu que les 24 estacions més importants disposin d’entre 20 i 40
places d’aparcament amb dispositius de seguretat. Paral·lelament, el pdM també
contempla la construcció de carrils-bici que facilitin l’accés no motoritzat.

La xarxa ciclista interurbana es troba íntimament lligada a altres actuacions del pla,
sobretot la que preveu els intercanviadors tren-bicicleta (A3.8), l’ampliació de la xarxa
de carrils bici (A5.1), l’accés no motoritzat als llocs de 1er ordre (A5.3) i la promoció de
la implantació de bicicletes públiques (A5.4).
Els efectes d’aquesta actuació han de representar, com passa en el cas dels
intercanviadors tren-bicicleta, una reducció de l’ús del vehicle privat en favor de la
bicicleta. Tal com passava amb l’actuació 3.8, els indicadors que recolliran de manera
més directa l’efecte positiu d’aquesta mesura són la xarxa ciclista (indicador 22) i la
quota dels desplaçaments en mitjans no motoritzats (indicador 29). Lògicament, ha de
repercutir en la disminució del consum de carburants (indicador 7) i les emissions de
contaminants (indicadors 11 al 14).

9.3.6. Accés no motoritzat als llocs de 1er ordre (A 5.3)
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En el territori hi ha un conjunt de llocs que tenen un paper molt important com a
generadors de mobilitat. Mitjançant aquesta actuació es planteja realitzar un inventari
d’aquells llocs de 1er ordre, per tal de garantir la seva accessibilitat i la disposició
d’aparcament per a bicicletes.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

148

La quantitat total pressupostada és d’1.525.000€, dels quals 500.000€ han de ser
finançats per l’ATM del Camp de Tarragona, mentre que la resta depèn del PTVC. Els
costos operatius i de manteniment estarien per damunt dels 75.000€ l’any 2015. Les
millores previstes s’estima que facilitaran més 10.400.000 de desplaçaments el mateix
any, si es compleixen les previsions de que un 4% dels desplaçaments es beneficiaran
de les millores introduïdes, comptabilitzant tant l’accés per a les persones amb
mobilitat reduïda, com l’accés en bicicleta. La rendibilitat social de l’actuació és del
7,92%. Aquesta taxa tan alta es justifica pel fet que actuant sobre un nombre limitat de
localitzacions, i amb una inversió relativament petita, els resultats revertiran sobre un
volum molt alt de desplaçaments.
Tal com està plantejat, l’accés no motoritzat als llocs de 1er ordre es troba molt
relacionat amb els estudis/plans dels llocs generadors de mobilitat (A3.5), l’accés de
persones amb mobilitat reduïda al transport col·lectiu (A7.4) i les actuacions ja
esmentades prèviament que afavoreixen l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport
(A3.8, A 5.1, A5.4).
Novament es persegueix una reducció de l’ús del vehicle privat en favor dels mitjans
de transport no motoritzats. Aquest cop però, cal afegir que la mesura ha de facilitar
l’accés a aquells llocs que generen un nombre més gran de desplaçaments per a les
persones de mobilitat reduïda. El correcte acompliment d’aquesta actuació es veurà
traduït en un augment de la quota de transport no motoritzat dins dels municipis
(indicador 29).

9.3.7. Conclusions
La taula 9.4 resumeix els principals indicadors per tal de decidir la viabilitat de les 4
actuacions en infraestructures.

TAULA 9.4: Resum dels estudis de viabilitat de les infraestructures del pdM.

Prenent en consideració el conjunt de resultats presentats, es conclou que les
infraestructures presentades en el pdM són viables i necessàries per al territori.

9.4. Programa d’inversions
La taula 9.5 presenta les quantitats destinades a inversió i explotació de cadascuna de
les actuacions previstes en el pdM any a any, és a dir, el programa d’inversions.
Aquestes quantitats contemplen d’una banda les aportacions realitzades directament
per l’ATM del Camp de Tarragona, com aquelles que ja estan previstes en altres plans,
i que han de realitzar altres ens. S’ha de tenir present que la periodificació d’algunes
de les partides d’altres plans, és una proposta realitzada per aquest pdM, donat que
els plans d’on han estat extretes no especificaven els períodes de realització de les
inversions any a any.
Com es pot veure, la inversió va creixent any a any, fins el 2013, punt en el que
assoleix el màxim. L’any 2014 pràcticament es redueix en un 12,50% encara molt per
damunt dels nivells de 2012. Aquesta evolució està decididament marcada per la
temporització de la construcció de les infraestructures previstes en altres plans, com
per exemple la plataforma segregada de transport públic, la construcció de la qual es
preveu que s’iniciï en el tram final del pdM .

28

S’ha de tenir en compte, però que els tipus d’interès actuals es troben en nivells baixos.
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Per a l’any 2015, es preveu que el nombre de viatges que es veuran afectats per
aquestes mesures es situarà per sobre dels 39.600.000. Cal aclarir que més de
15.000.000 dels viatges es concentren en els carrils bus-VAO, i uns 10.000.000 més
són el resultat de les accions en l’accés dels llocs de 1er ordre, com a conseqüència
de la concentració dels desplaçaments en els principals nuclis urbans.

Propostes del Pla

En la taula es pot apreciar com la totalitat de les actuacions presenten una TIR
positiva, estan per sobre del tipus d’interès de mercat, sent els projectes
d’intercanviadors per al transport col·lectiu (A3.7) i la xarxa ciclista (A5.1) els únics que
es troben per sota del 2%28. Això significa que els projectes en qüestió justifiquen la
viabilitat de la inversió des d’un punt de vista social. Tots els projectes tenen un
impacte positiu alt o molt alt sobre el medi ambient. A més, els carrils bus-VAO i la
xarxa ciclista ha de tenir un impacte alt en relació a la reducció d’accidents.

Codi
A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.2
A1.3

A2.1.1
A2.1.2
A2.2.1
A2.2.2
A2.2.3
A2.3
A2.4.1
A2.4.2
A2.4.3
A2.5
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A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8
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A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6

A5.1
A5.2
A5.3
A5.4

A6.1
A6.2
A6.3

A7.1
A7.2
A7.3
A7.4
A7.5
A7.6
A7.7

2009
2010
Eix d'Actuació 1: Serveis de tren i PSTP (Plataformes Segregades del Transport Públic)
Rodalies Línia 1
Rodalies Línia 2
Rodalies Línia 3
Rodalies Línia 4
Pla de serveis - Trens Regionals
0,02
0,02
Plataforma Segregada de Transport Públic (PSTP)
32,91
32,93
subtotal
32,93
32,95
Eix d'Actuació 2: Transport Col·lectiu de superficie
Sistema Tarifari Integrat - 1
10,06
10,36
Sistema Tarifari Integrat - 2
Informació a l'usuari
0,01
0,01
Informació dinàmica a l'usuari
0,04
Millora de les eines de planificació
0,02
Actuacions per augmentar l' ocupació dels vehicles
Carrils bus-VAO
La promoció de serveis sostenibles de taxi
Millora dels serveis de transport públic de baixa demanda
0,01
0,01
Millores del Transport Públic per carretera
1,35
1,35
11,43
11,80
Eix d'Actuació 3: Planificació de la mobilitat
Coordinació dels PMUs del territori
0,19
0,19
Gestió dels Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada
0,07
Coordinació Plans Especifics dels llocs singulars
0,15
Serveis de les Àrees Residencials Estratègiques
0,04
Estudis / plans dels llocs generadors de la mobilitat
0,19
Intercanviadors tren - cotxe
Intercanviadors transport col·lectiu
Intercanviadors tren - no motoritzats
subtotal
0,19
0,63
Eix d'Actuació 4: Promoció del transport sostenible de mercaderies
La Distribució Urbana de Mercaderies sostenible
Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies
Millores de mercaderies: Port de Tarragona
Actuacions en aparcaments de camions
Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància
La logística al Camp de Tarragona
subtotal
0,00
Eix d'Actuació 5: Promoció dels desplaçaments a peu i amb bicicleta
Xarxa ciclista
Fomentar bones pràctiques d'anar a peu
Accés no-motoritzat als llocs de primer ordre
0,03
Acció Coordinadora per promoure bicicletes públiques
subtotal
0,03
Eix d'Actuació 6: Millores a la xarxa viària i la seva gestió
Nova infraestructura viària
136,15 136,15
El Raval del Mar
0,02
0,04
Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el Port
subtotal
136,17 136,19
Eix d'Actuació 7: Integració de polítiques socials i acciones de coordinació
Reducció del soroll del Trànsit
Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit
Promoció de l'us de biocombustible
0,01
Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu
0,02
Establiment d'un observatori de la mobilitat
0,02
Desenvolupament de les funcions legals de la ATM
0,03
0,03
Actualització del pdM
subtotal
0,03
0,07
TOTAL
180,75 181,66

2011

2012

2013

2014

2015

Total

0,06
32,95
33,01

4,01
1,35
5,16
1,67
1,99
32,93
47,11

4,01
1,35
5,16
1,67
2,01
132,48
146,68

4,01
1,35
5,16
1,67
2,01
99,56
113,76

4,01
1,35
5,16
1,67
2,01
99,58
113,78

16,04
5,39
20,64
6,67
8,14
430,45
487,33

10,99
2,75
0,24
1,25
0,02
0,05
0,76
0,04
0,01
2,02
18,13

11,32
2,83
0,24
0,02
0,03
0,07
0,76
0,16
0,01
1,35
16,80

11,66
2,92
0,24
0,02
0,03
0,02
0,48

12,01
3,00

0,01
1,35
16,73

0,01
1,35
16,95

77,04
11,50
1,00
2,59
0,15
0,23
2,50
0,20
0,10
10,48
105,79

0,19
0,05
0,15
0,04
0,28
0,50

0,19
0,05

0,19
0,05

0,19
0,05

0,19
0,05

0,05
0,09
0,50

0,14
1,34

0,98
1,86

0,05
0,09
1,00
31,97
0,98
34,33

0,01
0,09
1,00
10,66
0,98
12,98

0,01
0,09
1,00
21,31
0,75
23,40

1,30
0,30
0,30
0,18
0,84
4,00
63,94
3,84
74,70

0,02
60,01
0,01
0,005
0,005
0,020
60,07

0,04
60,01
0,01
0,005
0,005
0,020
60,09

0,02
60,01

60,01

0,005
0,005
0,020
60,06

0,005
0,005
0,020
60,04

0,005
0,005
0,020
0,03

0,09
240,03
0,03
0,03
0,03
0,10
240,29

0,95
0,05
0,03
0,10
1,13

0,95
0,93
0,49
1,23
3,61

0,95
0,93
0,49
0,65
3,03

0,95
0,93
0,47
0,65
3,00

0,95
0,02
0,03
0,65
1,65

4,77
2,87
1,53
3,28
12,44

136,15
9,99
0,005
146,14

136,15
9,99
0,005
146,14

136,15
9,99
0,005
146,14

136,15

136,15

0,005
136,15

0,005
136,15

953,03
30,03
0,03
983,08

0,004
0,02
0,01
0,03
0,05
0,03
0,02
0,15
255,80

0,004
0,04
0,01
0,03
0,02
0,03
0,02
0,15
277,09

0,004
0,04
0,01

0,004

0,004

0,01

0,01

0,02
0,03
0,02
0,12
407,15

0,02
0,03
0,02
0,08
342,74

0,02
0,03
0,02
0,08
292,04

10,67
0,25
1,23
0,02
0,05
0,03
0,03
1,69
13,96
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0,02
0,03
0,05
0,48

0,02
0,10
0,03
0,08
0,15
0,23
0,08
0,68
1904,31

10. Conclusions
El Pla director de mobilitat (pdM) del Camp de Tarragona s’ha establert sobre set eixos
d’actuació, dissenyats per proporcionar “més accessibilitat, menys impactes” en la
mobilitat quotidiana de la zona i implantar un nou model de mobilitat que permeti
disminuir el percentatge d’ús del vehicle privat en favor dels modes de transport més
sostenibles. Un dels elements centrals del pdM és la promoció del ferrocarril de
passatgers (eix d’actuació 1). Contempla la implantació de nous serveis de tren –
sobretot els serveis de rodalies previstos al PTVC– per impulsar una nova plataforma
segregada de transport públic. Es dóna importància a la construcció d’intercanviadors
(eix d’actuació 3) per connectar amb els altres mitjans i es destaca la proposta de
construir la xarxa ciclista partint d’unes 24 estacions de tren.

La promoció del transport sostenible de mercaderies (eix d’actuació 4) representa un
important repte per al Camp de Tarragona. El conjunt de propostes incideixen sobre la
coordinació d’aquest tipus de transport, sobre cada mitjà concret (carretera, ferrocarril i
el Port de Tarragona) per una millor integració dels diferents sistemes i per adequarlos a les propostes del PITC .
Per promocionar els desplaçaments a peu i amb bicicleta (eix d’actuació 5) s’han
proposat un conjunt de mesures per transferir les millors pràctiques i integrar-les amb
actuacions dels altres eixos d’actuació. Aquest eix és essencial en el sentit que els
modes no motoritzats tenen la responsabilitat d’absorbir percentatges elevats del
creixement de la mobilitat en l’àmbit durant els propers anys.
Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport és un objectiu del pdM per a tots
els mitjans. Respecte a la xarxa viària i al transport per carretera és una actuació ja en
marxa. Les actuacions de l’eix 6 constitueixen una important iniciativa per a la gestió
de la xarxa, amb una necessària adequació de nous equips de control que donarà la
intel·ligència suficient per assegurar l’objectiu d’eficiència per a tots els usuaris de la
via.
Per integrar tots els mitjans de transport terrestre, aplicats a un territori d’uns 3.000
km2 i 132 municipis, amb objectius múltiples i actuacions de diferents actors, el pdM
compta amb una sèrie d’actuacions de coordinació (eix 7) mitjançant les quals es
planteja assolir una especial rellevància en les actuacions de l’ATM del Camp de
Tarragona.
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Les propostes del pdM inclouen una sèrie d’actuacions per integrar la planificació del
transport amb la d’urbanisme (eix d’actuació 3) –algunes amb visió més enllà de
l’horitzó del pla (2015). Inclouen diferents actuacions per desenvolupar les funcions de
l’ATM. Destaca, a curt termini, la proposta de desenvolupar els plans de mobilitat
urbana de forma integradora per cobrir el 70% de la població del territori. És essencial
en aquest eix, el desenvolupament de la xarxa d’intercanviadors, com a punts
d’intercanvi modal que faciliten la mobilitat en transport públic independentment del
mitjà de transport escollit al mateix temps que la fan més accessible als ciutadans.

Propostes del Pla

El programa de l’eix d’actuació 2 –transport col·lectiu de superfície– representa el
pressupost principal per l’ATM. Inclou les actuacions d’integració tarifària i de millora
dels serveis, la qual cosa constitueix una actuació destacada per oferir una xarxa
capaç de fer atractiu el transport col·lectiu de superfície, incentivar-lo i plantejar-lo com
una clara alternativa al transport privat.

El pdM del Camp de Tarragona es relaciona amb les DNM, com s’ha pogut observar
en la Taula 8.2 de l’apartat anterior, i el marc d’actuació es concentra en dos àmbits
molt precisos, com són el de ciutadans i el dels impactes, sense oblidar actuacions
importants en processos, infraestructures i serveis. D’altra banda, la valoració
pressupostària del pdM inclou inversions elevades en infraestructures viàries i
ferroviàries, les quals estan assenyalades en plans d’actuació detallats per part dels
agents inversors i amb aspectes molt concrets en la seva actuació. Tot i això,
exerceixen un efecte important vers els ciutadans i els impactes. A més, s’ajusta a la
voluntat d’incidir en la millora de la mobilitat pels ciutadans i la minimització dels
impactes a l’hora de millorar les condicions de mobilitat en el Camp, ajustades a la
nova realitat infraestructural que es preveu fins al 2015.
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En resum. amb el coneixement els elements essencials que configuren l’escenari de
mobilitat que es preveu per a l’any 2015, es pot concloure que les projeccions de
mobilitat per a aquell any, un cop considerada la implantació de les actuacions de les
quals es composa aquest pla de mobilitat, està en consonància amb els objectius que
plantegen les DNMs i el propi pdM del Camp de Tarragona. I per tant, és possible
avançar en la direcció del model de mobilitat plantejat. Per contra, en cas de no
considerar les millores sobre el marc de mobilitat que suposa el pdM, l’escenari que es
dibuixa representaria un pas enrere en l’àmbit de la mobilitat en el territori.
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A1.1.1

Rodalies Línia 1 (PTVC 2008-2012)

Descripció de la mesura
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha desenvolupat el Pla de transport de viatgers de Catalunya
2008‐2012 (PTVC). Aquest pla defineix les línies d’actuació sobre l’oferta de serveis de transport públic de viatgers de Catalunya entre el 2008 i el 2012. En
el camp de les rodalies ferroviàries, davant el traspàs de competències, el PTVC planteja la creació de tres noves xarxes de rodalies entorn de les capitals de
província que, com Tarragona, encara no disposen d’aquest servei. El servei de Rodalies de Tarragona aprofitarà l’extensa infraestructura ferroviària
existent i infrautilitzada, a la qual s’afegeix l'alliberada per la nova línia d’alta velocitat desplaçada de la costa.
De les quatre línies plantejades al PTVC, en aquesta actuació es tractarà la L1 que uniria San Vicenç de C., Tarragona i Reus, amb 2 expe/h/sentit durant les
dues hores punta i 1 expe/h/sentit la resta del temps de 6.00 a 22.00 (18 expe. per sentit en total). Com a material rodant el PTVC planteja unitats CIVIA de
3 cotxes (387 places). Aquesta actuació i la posada en marxa de la L1 permeten estructurar la mobilitat al Camp de Tarragona, de manera que es fa
compatible el canvi modal i la integració amb altres serveis de transport de viatgers, com els ferrocarrils regionals d’altes prestacions.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Estructurar la mobilitat del Camp de Tarragona, racionalitzant els serveis amb l'oferta d'infraestructura i la demanda de viatges
2. Establir una oferta de serveis ferroviaris que impulsi el canvi moda
3. Potenciar la integració de l'oferta de transport públic (serveis regionals, Rodalies de Barcelona)
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Actuacions a dur a terme
Elaboració del projecte d'explotació
Pla de finançament
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars
Establiment del servei

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

Operador ferroviari
Ministerio de Fomento
DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009
6.500

Viatgers/dia L1 (tram Tarragona ‐ Reus)
Entrada en operació servei L1 (5 anys)

2010

2012
7.900

2011

2013

2014

2015

X
X
X

Estimació del canvi modal (% repartiment modal OD principals)

X

Indicador de qualitat del servei o satisfacció de viatger

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

158

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

18

11

*

Altres

mat. mòbil
20.000 €

16.019.769 €

20.000 €
PTVC

16.019.769 €
Referència

Import:

Capitol Programació de les necessitats de finançament
(Rodalies 10.267M€)

16019769*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars*
Establiment del servei
* A l'espera de l'estudi per definir el calendari específic d'actuacions

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A1.1.2

Rodalies Línia 2 (PTVC 2008-2012)

Descripció de la mesura
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Pòlitica Territorial i Obres Públiques ha desenvolupat el Pla de transport de viatgers de Catalunya
2008‐2012 (PTVC). Aquest pla defineix les línies d’actuació sobre l’oferta de serveis de transport públic de viatgers de Catalunya entre el 2008 i el 2012. En
el camp de les rodalies ferroviàries, davant l’imminent traspàs de competències, el PTVC planteja la creació de tres noves xarxes de rodalies entorn de les
capitals de província que, com Tarragona, encara no disposen d’aquest servei. El servei de Rodalies de Tarragona aprofitarà l’extensa infraestructura
ferroviària existent i infrautilitzada, a la qual s’afegeix l'alliberada per la nova línia d’alta velocitat desplaçada de la costa.
De les quatre línies plantejades al PTVC, en aquesta actuació es tractarà la L2 que uniria Tarragona i Falset‐Marçà, amb 2 expe/h/sentit durant les dues
hores punta i 1 expe/h/sentit la resta del temps de 6.00 a 22.00 (18 expe. per sentit en total). Com a material rodant el PTVC planteja unitats CIVIA de 3
cotxes (387 places). Aquesta actuació permet estructurar la mobilitat al Camp de Tarragona i fer compatible el canvi modal i la integració amb altres serveis
de transport, com els regionals d’altes prestacions.

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Estructurar la mobilitat del Camp de Tarragona, racionalitzant els serveis amb l'oferta d'infraestructura i la demanda de viatges
2. Establir una oferta de serveis ferroviaris que impulsi el canvi moda
3. Potenciar la integració de l'oferta de transport públic (serveis regionals, Rodalies de Barcelona)
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Actuacions a dur a terme
Elaboració del projecte d'explotació
Pla de finançament
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars
Establiment del servei

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

Operador ferroviari
Ministerio de Fomento
DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009
2.229

Viatgers/dia L2 (entre Tarragona i les Borges)

2010

2012
2.724
X
X
X

2011

Entrada en operació servei L2
Estimació canvi modal (% repartiment modal OD principals)

X

Indicador de qualitat del servei o satisfacció del viatger

2014

2013

2015

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref
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18

11

*

Altres

mat. mòbil
20.000 €

5.371.090 €

20.000 €
PTVC

5.371.090 €
Referència

Capitol Programació de les necessitats de finançament
(Rodalies 10.267M€)

Import:

5371090*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars*
Estudi de demanda a Falset
Establiment del servei: (2 expe/h/sentit i 1 expe/h/sentit)
* A l'espera de l'estudi per definir el calendari específic d'actuacions

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A1.1.3

Rodalies Línia 3 (PTVC 2008-2012)

Descripció de la mesura
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Poítica Territorial i Obres Públiques ha desenvolupat el Pla de transport de viatgers de Catalunya
2008‐2012 (PTVC). Aquest pla defineix les línies d’actuació sobre l’oferta de serveis de transport públic de viatgers de Catalunya entre el 2008 i el 2012. En
el camp de les rodalies ferroviàries, davant l’imminent traspàs de competències, el PTVC planteja la creació de tres noves xarxes de rodalies entorn de les
capitals de província que, com Tarragona, encara no disposen d’aquest servei. El servei de Rodalies de Tarragona aprofitarà l’extensa infraestructura
ferroviària existent i infrautilitzada, a la qual s’afegeix l'alliberada per la nova línia d’alta velocitat desplaçada de la costa.
De les quatre línies plantejades al PTVC, en aquesta actuació es tractarà la L3 que uniria Tarragona, la Plana Picamoixons fins Valls i Montblanc, amb 2
expe/h/sentit durant les dues hores punta i 1 expe/h/sentit la resta del temps de 6.00 a 22.00 (18 expe. per sentit en total). Com a material rodant el PTVC
planteja unitats CIVIA de 3 cotxes (387 places). Aquesta actuació permet estructurar la mobilitat al Camp de Tarragona, ja que fa compatible el canvi modal
i la integració amb altres serveis de transport, com els regionals d’altes prestacions. Aquesta actuació té en compte el PTVC i la connexió ferroviària Reus‐
Valls programada al Pla d'infraestructures de Catalunya (PITC).

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Estructurar la mobilitat del Camp de Tarragona, racionalitzant els serveis amb l'oferta d'infraestructura i la demanda de viatges
2. Establir una oferta de serveis ferroviaris que impulsi el canvi moda
3. Potenciar la integració de l'oferta de transport públic, (serveis regionals, Rodalies de Barcelona)
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1.
2.
3.
4.
5.
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Actuacions a dur a terme
Actuació PITC Reus ‐ Valls*
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars*
Establiment del servei: (2 expe/h/sentit i 1 expe/h/sentit)

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

Operador ferroviari
Ministerio de Fomento
DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009
3.258

Viatgers/dia L3 (entre Tarragona i la Plana )
Seguiment execució treballs prog. PITC Reus ‐ Valls (%)

2010

2011

X

X

2012
3.982

2014

2015

X
X
X

Entrada en operació servei L3 (3 anys)
Estimació del canvi modal (% de repartiment modal OD)

X

Indicador de qualitat del servei o satisfacció del viatger

2013

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

162

18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

20.000 €

8.622.899 €

MIFO (2)

Operador/MIFO

12.000.000 €

mat. mòbil

20.622.899 €

20.000 €

(1) Pla de ref

PTVC

Referència

Capitol Programació de les necessitats de finançament
(Rodalies 10.267M€)

Import:

8622899*

(2) Pla de ref

PITC

Referència

PITC, Proposta xarxa ferroviària: connexió de la línia Reus‐Lleida i
Valls‐Lleida a Picamoixons

Import:

12.000.000

*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Actuació PITC Reus ‐ Valls*
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars*
Estudi de demanda a Montblanc
Establiment del servei: (2 expe/h/sentit i 1 expe/h/sentit)

* A l'espera de l'estudi per definir el calendari específic d'actuacions

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A1.1.4

Rodalies línia 4 (PTVC 2008-2012)

Descripció de la mesura
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha desenvolupat el Pla de transport de viatgers de catalunya
2008‐2012 (PTVC), aquest pla defineix les línies d’actuació sobre l’oferta de serveis de transport públic de viatgers de Catalunya entre el 2008 i el 2012. En
el camp de les rodalies ferroviàries, davant l’imminent traspàs de competències, el PTVC planteja la creació de tres noves xarxes de rodalies entorn de les
capitals de província que, com Tarragona, encara no disposen d’aquest servei. El servei de Rodalies de Tarragona aprofitarà l’extensa infraestructura
ferroviària existent i infrautilitzada, a la quual s’afegeix l'alliberada per la nova línia d’alta velocitat desplaçada de la costa.
De les quatre línies plantejades al PTVC, en aquesta actuació es tractarà la L4 que uniria Torredembarra i Cambrils, amb 2 expe/h/sentit durant les dues
hores punta i 1 expe/h/sentit la resta del temps de 6.00 a 22.00 (18 expe/sentit en total). Com a material rodant el PTVC planteja unitats CIVIA de 3 cotxes
(387 places). Aquesta actuació pretén estructurar la mobilitat al Camp de Tarragona, ja que possibilita el canvi modal i la integració amb altres serveis de
transport, com els regionals d’altes prestacions i el TramCamp.

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Estructurar la mobilitat del Camp de Tarragona, racionalitzant els serveis amb l'oferta d'infraestructura i la demanda de viatges
2. Establir una oferta de serveis ferroviaris que impulsi el canvi moda
3. Potenciar la integració de l'oferta de transport públic (serveis regionals, Rodalies de Barcelona)

Propostes del Pla

Àmbit d'actuació

163

1.
2.
3.
4.

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars* necessàries
Establiment del servei: (2 expe/h/sentit i 1 expe/h/sentit)

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

Operador ferroviari
Ministerio de Fomento
DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2010

2009
2.365

Viatgers/dia L4 (entre Tarragona i Cambrils)

2012
2.890
X
X
X

2011

Entrada en operació servei L4 (3 anys)
Estimació del canvi modal (% de repartiment modal OD)

X

Indicador de qualitat del servei o satisfacció del viatger

2013

2014

2015

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

Perspectiva d’impactes

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
164

20

13

14

27

28

15

21

22

23

24

25

26

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

*

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

20.000 €

6.651.409 €

Operador/MIFO

mat. mòbil

20.000 €
PTVC

6.651.409 €
Referència

Import:

Capitol Programació de les necessitats de finançament
(Rodalies 10.267M€)

6651409*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Elaboració del projecte d'explotació*
Pla de finançament*
Adquisició del material rodant i execució d'obres auxiliars* necessàries
Establiment del servei: (2 expe/h/sentit i 1 expe/h/sentit)
* A l'espera de l'estudi per definir el calendari específic d'actuacions

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A1.2

Pla de serveis - Trens regionals

Descripció de la mesura
El Pla de serveis de trens regionals del Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008‐2012 (PTVC) està descrit en termes de serveis existents i serveis
d'altes prestacions (AP). L’operador Renfe ja ha modificat recentment els serveis de trens del trajecte AVE amb la introducció de serveis regionals tipus AP
entre Lleida, Tarragona i Barcelona. Considerant el desenvolupament del projecte d'infraestructura ferroviària del Corredor del Mediterrani programat en
el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC), en aquesta actuació es plantegen noves millores dels serveis ferroviaris regionals d'altes
prestacions. Per a l’any 2012 hauria d’entrar en operació el nou trajecte, que possibilitaria nous serveis regionals AP amb la nova Estació Central de
Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Seguir l'evolució dels serveis actuals
2.
Estudiar i proposar millores a partir de les oportunitats sorgides de les noves infraestructures i la posada en marxa dels serveis de rodalies

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

165

1.
2.
3.
4.

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
Seguiment d'ús i costos servei Renfe (AVE) i Renfe mitjana distància
Estudi / implantació (3 anys) allargament servei Regional Est. AVE a Est. Central
Estudi / implantació (2 anys) servei Regional Est. Central ‐ Cambrils ‐ Hospitalet
Estudi costos marginals i racionalització serveis regionals del territori

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DGTT
Ministerio de Fomento
RENFE o Nou operador
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2010
X

2009
X

Pax anuals servei regional Renfe: Lleida‐Tgn‐Bcn

2011
X

2012
X
X

Costos marginals Lleida‐Tgn‐Bcn des de l'Est. Central (€)

2013

2014

2015

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Costos marginals Est. Central ‐ L'Hospitalet de l'Infant (€)

X

Costos marginals serveis regionals (€)

X

X

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

166

Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

Perspectiva d’impactes

6

7

8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

11

12

13

14

27

28

15

Perspectiva de processos

21

22

23

24

25

26

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

*

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

20.000 €

8.116.240 €

Operador/MIFO

mat. mòbil

8.116.240 €

20.000 €
PTVC

Referència

Import:

Capítol programació de les necessitats de finançament
(regionals 15.141 M€)

8116240*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Seguiment d'ús i costos servei Renfe (AVE) i Renfe mitjana distància
Estudi / implantació (3 anys) allargament servei Regional Est. AVE a Est.
Central
Estudi / implantació (2 anys) servei Regional Est. Central ‐ Cambrils ‐
Hospitalet
Estudi costos marginals i racionalització serveis regionals del territori

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A1.3

Plataforma segregada de transport públic (TramCamp)

Descripció de la mesura
S’ha identificat l’actuació de millora de la infraestructura com un dels elements claus per augmentar l’oferta ferroviària per als passatgers del territori.
Existeixen encara diferents variants i tipologies de Plataforma segregada de transport públic (PSTP) a definir. L’oferta s’ha concebut com a TramCamp, un
projecte definit dins del Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC), i s'ha pensat per aprofitar les vies existents per unir parades als
intercanviadors de serveis regionals i de rodalies. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha encarregat un
estudi informatiu de diferents traçats i opcions per aquest servei. L'estudi informaiu d’aquest estudi s'ha presentat a finals de l’any 2009.
Aquesta actuació contempla les següents activitats: definició detallada del projecte i la seva avaluació mediambiental; estimació de la demanda; definició del
sistema d’implantació i explotació, que inclou actuacions complementàries (p.e. pàrquings de dissuasió, pagament integrat, semaforització de cruïlles.);
concurs del projecte, definició de les fases de construcció; implantació viària i cotxeres; concurs combois, subministrament i posada en marxa; avaluació de
temps de recorregut i nombre de passatgers i enquesta. La imatge mostra el planol extret del document d'aprovació inical del Pla territorial del Camp de
Tarragona i l'avanç del Pla director urbanístic central del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Augmentar la capacitat de la xarxa ferroviària, facilitant l'accés entre els pols singulars (Aeroport, Port Aventura
2. Millorar la connectivitat entre els serveis de rodalies
3. Millorar la connectivitat amb l'estació AVE i la futura Estació Central (de regionals AP)

Actuacions a dur a terme

167

Finalització de l'estudi informatiu
Estudi mediambiental / traçat definitiu
Definició sistema d'implantació i explotació
Concursos (via, convois)
Implantació
Posada en marxa / avaluació del 1r any

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

GEH

PM10

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

ATM CdT
Municipis
Consells Comarcals
Operadors tramvia/ferrocarrils
Sectors constructors, financers
GISA

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
X
X

Trajecte definitiu (estudi GISA concursat)
Passatgers anuals i previsió ingressos

2012

2014

2013

2015

5.000.000
150.000
25%

Pax anuals: (SGIT)
Validació viatges bus‐>tren (SGIT)
Validació canvi modal bus/cotxe‐>tren (enquesta)

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

Perspectiva d’impactes

6

7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

168

18

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
DPTOP (1)

MIFO

200.000.000 €

230.400.000 €

50.000 €
50.000 €

(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

11

PITC

430.400.000 €
Referència

PITC, Proposta xarxa ferroviària: Tramvia del Camp de
Tarragona (TramCamp)

Import:

200.000.000

PITC, Proposta xarxa ferroviària: Connexió corredor del
Mediterrani amb la línia d'alta velocitat Barcelona ‐ Madrid
(420M€)

Import:

220000000*

PITC, Proposta xarxa ferroviària: Modernització i millora de
línies convencionals: Reus ‐ Casp entre d'altres (82M €)

Import:

9000000*

Import:

1400000*

PITC, Proposta xarxa ferroviària: Pla de millora d'estacions
(20M€)
*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PITC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Finalització de l'estudi informatiu (Tramcamp)
Estudi mediambiental / traçat definitiu (Tramcamp)
Definició sistema d'implantació i explotació (Tramcamp)
Concursos (via, convois) (Tramcamp)
Implantació (Tramcamp)
Posada en marxa / avaluació del 1r any (Tramcamp)
Connexió del Corredor del Mediterrani amb l'Alta Velocitat*
Modernització i millora de línies convencionals: Reus ‐ Casp*
Pla de millora d'estacions*
* Es correspon amb la primera fase que es preveu en la memòria econòmico‐financera del PITC

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.1.1

Sistema Tarifari Integrat 1

Descripció de la mesura
La integració tarifària dels serveis de transport de viatgers facilita que l'usuari del sistema realitzi els desplaçaments origen‐destinació amb
transbordaments dins d'un límit horari i amb un únic títol de transport. El sistema tarifari integrat és una eina fonamental per a connectar els serveis i
promocionar l'ús dels mitjans de transport públic col∙lectiu. Aquesta actuació, contempla la integració dels serveis d’autobús urbà i interurbà de l'àmbit del
Camp de Tarragona, així com el seu seguiment durant el període de vigència d'aquest pla. L’ATM del Camp de Tarragona, analitzarà d’acord amb els
plantejaments dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens i/o institucions del territori la possibilitat d’instaurar títols socials valorant la seva viabilitat
econòmica i demanda social.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Atreure nous passatgers al transport públic (pagament més fàcil, preu en funció del nivell d'utilització i zones amb estalvis econòmics
2. Millorar la connexió entre els serveis d'autobusos
3. Generar dades per a millorar la planificació dels serveis

Propostes del Pla

Camp de Tarragona
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Actuacions a dur a terme
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Posada en marxa
2. Seguiment , avaluació

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Operadors bus interurbans
Operadors bus urbans
Municipis
Xarxes de venda de validacions

Valors locals de seguiment
2010
X
X
X

2009
X
X
X

Nombre de serveis integrats
Nombre de títols validats
Transbordaments bus interurbà‐urbà (%)

2012
X
X
X

2011
X
X
X

2013
X
X
X

2014
X
X
X

2015
X
X
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes
7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

45.000 €
equips mòbils
77.000.000 €
0€

77.045.000 €

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Calendari de les actuacions
2009
Posada en marxa
Seguiment , avaluació
Estudi, posada en marxa i avaluació dels títols socials

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.1.2

Sistema Tarifari Integrat 2

Descripció de la mesura
El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008‐2012 (PTVC) preveu la integració tarifària de tot Catalunya per l’any 2012. Per tant, els serveis ferroviaris
s’integraran de forma global a tot Catalunya d’acord amb el que s’acordi en el procés d’integració tarifària 2012.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1.
Atreure nous passatgers al transport públic (pagament més fàcil, preu en funció del nivell d'utilització i zones amb estalvis econòmics)
2. Millorar la connexió entre els serveis de tren i autobusos
3. Generar dades per millorar la planificació dels serveis

Propostes del Pla

Camp de Tarragona
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
1. Especificacions tècniques
2. Posada en marxa
3. Seguiment, avaluació

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

ATM CdT

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Ministerio de Fomento
Gestors de serveis ferroviaris

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

2012
X
X
X

Nombre de serveis integrats
Nombre de títols validats
Transbordaments bus interurbà‐urbà (%)

2013
X
X
X

2014
X
X
X

2015
X
X
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
DPTOP
per concretar

11.500.000 €
11.500.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Posada en marxa*
Seguiment, avaluació*
* Les actuacions s’establiran d’acord amb el projecte global de Catalunya d’integració tarifària

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.2.1

Informació a l'usuari

Descripció de la mesura
La informació actualment disponible per l’usuari del transport públic és limitada (grau de difusió). És important proporcionar el màxim d'informació sobre el
servei, no només als usuaris actuals sinó també als usuaris potencials. Aquesta actuació proposa implantar 60 marquesines noves i la instal∙lació de 100
pals de parada al territori del Camp de Tarragona, per cobrir, en primera instància, els 30 municipis actualment sense cap marquesina i per reforçar l'accés
a la informació i la qualitat del servei als municipis amb poques marquesines en relació al nombre de parades i al volum de passatgers.
Per a la selecció de parades sobre les quals s'actuarà també es consideraran altres factors com la seva proximitat als principals llocs generadors de mobilitat
(polígons industrials, àrees de nous desenvolupaments, etc.). Aquesta actuació també contempla equipar totes les parades del territori de l'àmbit del
Sistema Tarifàri Integrat que ja dispossin d'equipaments, amb la informació dels serveis que corresponguin.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Augmentar la difusió d'informació i la comoditat dels passatgers a les parades de bus
2. Promoure una difusió amb una qualitat d'informació millorada
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Actuacions a dur a terme
Inventari parades de bus per municipi
Determinació de parades on actuar
Instal∙lació de pals de parada
Instal∙lació de noves marquesines
Disseny de models de documents informatius sobre els serveis
Instal∙lació a les parades d'informació sobre els serveis que hi corresponguin

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Municipis
Consells Comarcals
Gestors dels Polígons Industrials

Valors locals de seguiment
2009

2010
6

Nombre de noves marquesines instal∙lades

2011
15
X

Nombre de municipis sense marquesina

2012
30

Nombre de parades equipades amb informació de l'àmbit de servei
integrat

75

Pals de parada instal∙lats

30
100

90

2013
45
X

2014
60

45

60

2015
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

DPTOP (1)

80.000 €
20.000 €

900.000 €

100.000 €

(1) Pla de ref
*

Altres

ATM CdT

PTVC

900.000 €
Referència

Capítol programació de les necessitats de finançament
(Equipaments: pals i marquesines 12,3 M€).

Import:

900000*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Inventari de parades de bus per municipi
Determinació de parades on actuar
Instal∙lació de noves marquesines
Disseny models documents informatius sobre serveis
Instal∙lació a les parades d'informació sobre serveis
Instal∙lacióde pals de parada
Grups de treball

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.2.2

Informació dinàmica a l'usuari

Descripció de la mesura
Per facilitar la interconnectivitat dels serveis de transport públic s’impulsarà la implantació dels sistemes i equipaments per informar a l’usuari del temps
d’espera previst fins l'arribada del proper servei. Aquesta informació es podria proporcionar mitjançant panells informatius. També s'hauria d'estudiar un
sistema per difondre la informació mitjançant missatges curts de correu, via telèfon mòbil (SMS). Es preveu la instal∙lació d’una dotzena de panells en els
punts principals de parada i d'intercanvi.

Propostes del Pla

Àmbit d'actuació
Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Atreure nous passatgers als serveis de tren i bus
2. Millorar la capacitat de les estacions intercanviadores
3. Facilitar millores als usuaris de bus
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
Especificacions SAE
Base de dades ATM de parades i línies (llocs, operadors selecionats)
Implantació del Sistema Ajuda a l'Explotació (SAE)
Estudi d'alternatives de comunicació (panells informatius/sms)
Programa d'implantació d'eines de comunicació
Implantació d'eines de comunicació

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

Qual.vid.

2

Salut

3

Seguret

4

Sosten.

5

6

PM10

Accid

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

5

6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

ATM_CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Operadors bus urbans
Municipis
Operadors bus interurbans

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

2012

2013

6

10
25%

12
125.000

2015

2014

X

(ATM) Base de dades de parades i línies (llocs, operadors selecionats)
Nombre de panells instal∙lats
Augment del nombre de passatgers de multiviatges (SGIT)

Indicadors PDM associats
1

2

3

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
176

20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

*

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

2.288.000 €
212.000 €

90.000 €

2.500.000 €

(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

PTVC

90.000 €
Referència

Import:

Capítol programació de les necessitats de finançament.
Equipaments: estacions

90000*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Especificacions SAE
Base de dades ATM de parades i línies
Implantació Sistema Ajuda a l'Explotació (SAE)
Estudi alternatives de comunicació (panells informatius/sms)
Programa d'implantació d'eines de comunicació
Implantació d'eines de comunicació

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.2.3

Millores de les eines de planificació

Descripció de la mesura
Aquesta actuació consisteix en construir una base de dades que inclogui les parades de tots els serveis d’autobusos regulars (urbans i interurbans) per a
facilitar la modelització i l’explotació del Sistema Tarifari Integrat, el qual dóna suport als sistemes d’informació dinàmica, permet les anàlisis amb un
sistema d'informació geogràfica i enriqueix la informació necessària pels estudis de llocs generadors de mobilitat. Cal tenir en compte els models adaptats
en altres àmbits territorials, per a facilitar la coordinació de serveis entre territoris.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Digitalitzar les parades d'autobús
2. Establir els formats i protocols per interrelacionar les dades dels diferents sistemes
3. Suportar anàlisis de serveis de més d'un territori
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1.
2.
3.
4.
5.

Especificació del model de bases de dades
Confecció de la base de dades del serveis de bus
Explotació geogràfica dels punts generadors de mobilitat a partir de la base de dades del servei de transport públic ‐ SGIT
Ampliació explotació geogràfica punts generadors de mobilitat amb dades SAE
Ampliació de la base de dades als serveis ferroviaris

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Agents implicats:

ATM CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Ministerio de Fomento
Operadors bus interurbans
Operadors bus urbans
Consells Comarcals
Municipis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
30%
X

Percentatge de linies de transport públic georeferenciades (%)
Versió de la base de dades (versió SGIT/ SAE/ Tren)

2012
60%
X

2013
100%
X

2014

2015

Indicadors PDM associats
1

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
*

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

18

11

Altres

ATM CdT

DPTOP

130.000 €
20.000 €

Per especificar*

150.000 €

0€

Correspon a la inversió realitzada pel DPTOP en el Router.

Calendari de les actuacions
2009
Especificació del model de bases de dades
Confecció de la base de dades del serveis de bus
Explotació geogràfica punts generadors mobilitat a partir de la BBDD del
SGIT
Ampliació explotació geogràfica punts generadors de mobilitat amb dades
SAE
Ampliació de la base de dades als serveis ferroviaris

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.3

Actuacions per augmentar l'ocupació dels vehicles

Descripció de la mesura
L'ocupació actual dels cotxes és de 1,27 persones per vehicle (EMQ06), xifra bastant baixa. La conseqüència és un consum energètic molt alt i altres
impactes com el nivell de servei baix, altes emisions de contaminants, etc. Actualment, només 4 dels 131 municipis del Camp de Tarragona ofereixen un
servei per posar en contacte persones que volen compartir l'ús d'un vehicle. No existeix cap infraestructura per donar prioritat als vehicles amb més d’un
ocupant.
Aquesta actuació proposa fomentar un canvi de comportament dels conductors mitjançant la implantació de mesures com incloure espais prioritaris de
circulació a les estacions de busos interurbans de Tarragona i Reus, carrils bus amb tècniques de gating i gestió de cues als llocs de treball. Es proposa
també coordinar el servei de compartir vehicles i una centralització dels indicadors de cerca. En relació al carsharing, l’ATM del Camp farà seguiment de les
iniciatives que es puguin implantar en l’àmbit territorial del Pla, possibilitant una col∙laboració per fomentar aquestes pràctiques.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Augmentar fins 1,4 l'ocupació mitjana dels cotxes l'any 2011.
2. Augmentar l'ocupació i el temps de recorregut dels serveis d'autobús afectats per aquestes actuacions
3. Aconseguir una massa crítica de municipis participants (mínim de 8)

Actuacions a dur a terme
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Estudi viabilitat de propostes (dades de congestió, velocitat comercial, web, etc.)
Anàlisi de propostes; acords del programa d'atuacions
Ampliació portal web de cotxe compartit
Campanya d’informació de llançament
Manteniment, seguiment i avaluació

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

Qual.vid.

2

Salut

3

Seguret

4

Sosten.

5

6

PM10

Accid

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

5

6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Agents implicats:

ATM CdT
Municipis
PTOP Secretaria per a la Mobilitat
Ministerio de Fomento

Valors locals de seguiment
2010

2009
4

Nombre de municipis amb propostes

2011

2012
12
1,4

Validació pers/veh.: comptatges, EMQ11

2013

2014

2015

Indicadors PDM associats
1

2

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

Municipis

75.000 €
25.000 €

130.000 €

130.000 €

100.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Estudi viabilitat propostes (dades congestió, velocitat comercial, web, etc.)
Anàlisi de propostes; acords del programa d'atuacions
Ampliació portal web de cotxe compartit i/o portals web municipals
Campanya d’informació de llançament
Manteniment, seguiment i avaluació

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.4.1

Carrils bus-VAO

Descripció de la mesura
La diagnosi identifica 37 línies interurbanes i una xifra similar per a les línies de bus urbà (la meitat a la ciutat de Tarragona). Aquesta actuació proposa que
les línies urbanes passin per les estacions d’autobusos interurbanes per a millorar la interconnectivitat de la xarxa. També es proposa estudiar altres
actuacions per a racionalitzar l’oferta, concentrant serveis (alta freqüència de pas) i evitant possibles duplicacions entre els serveis urbans i interurbans. Tot
això en coordinació amb les propostes municipals generades als plans de mobilitat urbana. Aquesta actuació inclou els elements (senyalització de carrils
bus, millores semafòriques, etc.) en l'àmbit urbà per donar accés ràpid a les estacions d'autobusos interurbanes.

Propostes del Pla

En aquest sentit, i al marge d’altres estudis que es puguin portar a terme per millorar la mobilitat en la zona del Camp, el pdM considera necessari establir
una priorització del transport públic de superfície, en consideració especial a les zones urbanes més congestionades i les interurbanes de major mobilitat.
La qual cosa fa necessari contemplar la instal•lació de carril‐bus en els PMUs municipals i supramunicipals que es realitzin a l’àrea. En tal sentit es valorarà
aquesta necessitat per a una millor accessibilitat a les estacions d’autobusos i ferrocarril, així com a les zones amb major congestió i l'ús de l’autobús en la
trama urbana i interurbana. L’objectiu seria poder disposar d'un mínim de 25 quilòmetres de via amb aquesta prioritat en les vies d’accés a les principals
ciutats de la zona com assenyala el PITC.

Àmbit d'actuació
Camp de Tarragona

Objectius específics

Actuacions a dur a terme
1.
2.
3.
4.
5.

Estudis proposta
Accesos carrils VAO fins l'estació d'autobusos de Tarragona
Accesos carrils VAO fins l'estació d'autobusos de Reus
Carrils VAO altres vies urbanes
Carrils VAO altres vies interurbanes

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

ATM CdT
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Millorar la integració entre els serveis de bus urbans i interurbans
2. Concentrar l'oferta en serveis de línia d'alta freqüència, per evitar prolongacions i duplicacions

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Operadors bus interurbans
Operadors bus urbans
Municipis

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011

2012
X
X

Nous km de carril VAO urbans a Tarragona
Nous km de carril VAO urbans a Reus

2013
X
X

2014
X
X
X

Nous km interurbans de carril VAO

2015
X
X
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

1.480.000 €
20.000 €

Altres
DPTOP

Municipis

1.000.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Estudis proposta
Accesos carrils VAO fins l'estació d'autobusos de Tarragona
Accesos carrils VAO fins l'estació d'autobusos de Reus
Carrils VAO altres vies urbanes
Carrils VAO altres vies interurbanes

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.4.2

La promoció de serveis sostenibles de taxi

Descripció de la mesura
Aquesta actuació mostra la voluntat d'avançar cap a la gestió dels serveis de taxi basats en un sistema d'àrees territorials de taxi (ATT). En aquest sentit, es
portarà a terme un estudi per a determinar l'oferta dels territoris definits (en funció de dades demogràfiques i dades de desplaçaments ‐ EMQ), centrat
principalment en la zona més central del Camp de Tarragona. També preveu fer un inventari del parc i del seu ús anual per a determinar el consum
energètic i l’emissió de contaminants de l’aire relacionats amb l’ús del taxi en el territori.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Promoure un nou sistema de regulació dels taxis en funció d'àrees territorials de tax
2. Realitzar un inventari del parc de taxis actual i el seu rendiment ecològic
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
1. Estudi de definició de les ATT
2. Inventari del rendiment ecològic del taxi

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Municipis
operadors de taxis

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
X
X

Desplaçaments / taxes de mobilitat de taxi per municipi
Definició ATT

2012

2013

2014

2015

X

Inventari parc i ús del taxi

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

180.000 €
20.000 €
200.000 €

0€

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Calendari de les actuacions
2009
Estudi de definició de les ATT
Inventari del rendiment ecològic del taxi

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.4.3

Millora dels serveis de TP de baixa demanda

Descripció de la mesura
Donada la significació que aquest tipus de transport té a les zones amb baixa densitat de població del Camp de Tarragona, es volen traslladar experiències
de funcionament entre els diversos consells comarcals que porten actuacions molt precises en aquest sentit. Aquesta actuació mostra la voluntat d'adequar
la demanda d’aquests serveis a unes condicions racionals de l’oferta i millorar la seva versatilitat per la millora del servei, facilitant la transferència
d'experiències entre els agents implicats.

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Coordinar els serveis de les diferents comarques i permetre sinergies per optimitzar la planificació i contractació de serveis
2. Millorar el serveis actuals (hores de reserves, ocupació mitjana, gestió de transaccions, ...)
3. Examinar la millor manera de coordinar els serveis de baixa demanda, a través de tecnologia i models d'organització comarcals

Propostes del Pla

Àmbit d'actuació

Actuacions a dur a terme
1. Tallers de transferència: serveis regulars de reforç, joves nocturns, a la demanda + plenari per presentar una prospectiva tecnològica
2. Seguiment , avaluació

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Consells comarcals
ATM CdT

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Valors locals de seguiment
2010

2009

2011

2012

2013

2014

2015

X

+2.000
X

X

X

X

Usuaris nous: serveis regulars de reforç/joves nocturns/a la demanda
Nombre de jornades/ tallers de transferència

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

DPTOP

80.000 €
20.000 €

Per determinar*

100.000 €

0€

* Correspon als convenis signats pel DPTOP i els Consells Comarcals

Calendari de les actuacions
2009
Estudis
Tallers de transferència
Seguiment , avaluació

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A2.5

Millores del transport públic per carretera

Descripció de la mesura
Sobre la base del futur Pla de serveis del transport públic col∙lectiu per carretera del Camp de Tarragona, elaborat per l'ATM del Camp de Tarragona,
aquesta actuació consisteix en prioritzar les propostes identificades en aquest document com "molt necessàries" per a les comarques de l'Alt Camp, el Baix
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès i també aquelles incloses en el PTVC. Aquesta actuació, també contempla la
realització de l'estudi necesari per avaluar la viabilitat d'establir una nova estació d'autobusos a Falset.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Comarca

Objectius específics
1. Implantar els serveis d'autobús interurbà considerats molts necessaris per a la comarca.
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Actuacions a dur a terme
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Estudi de l'estació d'autobús de Falset
2. Millores del servei

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

Qual.vid.

Salut

Seguret

Sosten.

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Objectius ambientals:
Eficàcia

1

7

8

9

10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP
ATM CdT
Operadors bus interurbans
Consells Comarcals
Municipis
Gestors dels Polígons Industrials
DPTOP Sec. per a la Planificació Territorial

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

X

X

2012
X
X

Estudi de l'estació d'autobús de Falset
Percentatge d'implantació de propostes "molt necessàries"

2013

2014

2015

X

X

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

DPTOP (1),(2)

2.000.000 €

550.000 €
7.931.398 €

2.000.000 €
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(1) Pla de ref

PTVC

(2) Pla de ref.

PTVC

*

Altres

ATM CdT

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Propostes del Pla

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

8.481.398 €

Referència

Referència:

Capítol programació de les necessitats de finançament 1M (1%
de 55 M€; taula 75 equipaments/estacions) per l'estudi de
l'estació d'autobús de Falset amb integració i millora a la estació
ferroviària

Import:

550000*

Capítol programació de les necessitats de finançament. Millora
de la xarxa de serveis (vertebració i comarcals) (6,3% de 125
M€)

Import:

7931398*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Estudi de l'estació d'autobús de Falset
Pla de serveis
Millores del servei

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.1

Coordinació dels PMU del territori

Descripció de la mesura
A través d'aquesta actuació es vol impulsar la realització de plans de mobilitat urbana als municipis que assenyala la llei de mobilitat: capitals de comarca i
municipis de més de 50.000 habitants. En aquest sentit es portaran a terme de manera específica els de Falset, Montblanc, Reus, Tarragona, Valls i el
Vendrell. Al mateix temps, i donada la concentració urbana i demogràfica de la franja costanera, se'n portaran a terme un entre els municipis de Cambrils,
Salou i Vila‐seca; un altre molt relacionat amb el del Vendrell, en els municipis de Calafell i Cunit, i finalment un altre que inclogui Altafulla i Torredembarra.
Un cop s’aprovi definitivament un PMU, passarà a formar part d’un registre d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de
l’ATM del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Municipi

Objectius específics
1.
2.
3.
4.

Coordinar els estudis de llocs generadors de mobilitat existents de les poblacions definides
Coordinar el desenvolupament d'actuacions urbanes de carrils bus
Coordinar el desenvolupament d'actuacions urbanes de carrils bici
Coordinar el desenvolupament dels plans de seguretat viària urbana del territor
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
1. Redacció dels PMU i estudis específics

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

Qual.vid.

2

Salut

3

Seguret

4

Sosten.

5

6

PM10

Accid

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

5

6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Agents implicats:

ATM CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Municipis

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

2012

10
X

20

5
40

Estudis pol. Ind. quantificació llocs treball i mobilitat generada
Definició carrils bus en els PMU (longitud total, km)
Definició carrils bici en els PMU (longitud total, km)
Accidents per víctima i gravetat

2013

2014

2015

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
190

20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
Subvenció:

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

Altres

ATM CdT

Municipis

280.000 €
20.000 €

1.000.000 €

300.000 €
Possible

1.000.000 €
Ens que subvenciona:

Promotor(s)

Import:

1.000.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Redacció dels PMU de Tarragona, Reus, Cambrils, Valls i el Vendrell
Redacció dels PMUs restants

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.2

Gestió dels EAMG

Descripció de la mesura
El setembre de 2006 es va aprovar el Decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG). Els EAMG avaluen l’augment potencial
de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats, tenint en compte la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels
sistemes de transport, incloent'hi els sistemes de transport amb bicicleta i a peu. Valoren la viabilitat de les mesures proposades per gestionar de manera
sostenible la nova demanda i les fórmules de participació del promotor per a col•laborar en la solució dels problemes detectats.
Mentre que altres actuacions coordinen els EAMG de noves activitats promogudes pels actors públics, aquesta actuació consisteix en rebre, analitzar i
emetre informes sobre altres propostes, sobretot les originades per promotors del sector privat. L’actuació pretén dotar la plantilla de l’ATM de la capacitat
per a gestionar els EAMG d’una manera que centralitzi el coneixement adquirit. Un cop s’aprovi definitivament un EAMG, passarà a formar part d’un
registre d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Establir una plantilla amb personal capaç de realitzar els estudis de mobilitat i centralitzar el coneixement per avaluar els EAMG rebuts dels promotors
dels promotors, així com de negociar les millores necessàries d'acord amb la normativa vigent.

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP secretaria per a la Mobilitat

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Municipis
Promotors de noves activitats

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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1. Establir un registre dels EAMG
2. Avaluació ‐ base de dades (taxes de generació per tipus de sòl, nivells de servei de les xarxes actuals
3. Redacció informes sobre EMAG

Valors locals de seguiment
2009
0

Nombre d'informes tractats anualment

2010
5

2011
5

2012
6

2013
6

2014
8

2015
8

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Altres

ATM CdT

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

280.000 €
20.000 €
300.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Establir un registre dels EAMG
Avaluació ‐ base de dades
Redacció informes sobre EAMG
Memòria anual EAMG

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.3

Coordinació de plans específics dels llocs singulars

Descripció de la mesura
Es proposa coordinar els plans específics dels pols singulars de Port Aventura i l’Aeroport de Reus, les estacions de tren considerades com a intercanviadors
regionals en la descripció de l’actuació 3.3, centres sanitaris i centres universitaris.. El promotor/gestor hauria de quantificar els fluxos actuals per mitjans
de transport terrestre i desenvolupar un pla específic coherent amb l’horitzó del pdM (fins l’any 2015) per arribar a un 30% de moviments amb transport
col•lectiu / no‐motoritzat. Els estudis actuals s’han d’actualitzar d'acord amb la normativa vigent i en funció dels desenvolupaments de la xarxa ferroviària (i
estudis en marxa identificats) descrits a l'eix d'actuació 1.
Cal tenir en compte altres actuacions del pdM (pla de millora de serveis de bus interurbans, àrees de taxi, bicis públiques..) com també possibles activitats
desenvolupades en el mateix terreny. Un cop es tanqui definitivament un d'aquests plans, passarà a formar part d’un registre d’instruments de planificació
de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Redactar plans específics coherents amb el pdM per als llocs singulars del territori (Port Aventura, Aeroport de Reus) i Logis Penedès

193

Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Anàlisi dels desplaçaments actuals: transport privat, públic i no‐motoritzat
2. Redacció del pla específic: Port Aventura
3. Redacció del pla específic: Aeroport de Reus

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
AENA
Cimalsa
Gestor Port Aventura
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009

2010
X

Aeroport Reus, Port Aventura: Pax dia tren,bus,cotxe, peu, bici

2011

2012
X

2013

2014

2015
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

Gestor pla espec.

80.000 €
20.000 €

200.000 €

100.000 €

200.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Anàlisi dels desplaçaments actuals: transport privat, públic i no‐motoritzat
Redacció del pla específic: Port Aventura
Redacció del pla específic: Aeroport de Reus

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.4

Serveis de les àrees residencials estratègiques

Descripció de la mesura
El Pla director urbanístic pel Camp de Tarragona de less Àrees Residencials Estratègiques preveu la construcció d’uns 18.500 habitatges nous a 13 llocs del
territori. Aquests 18.500 habitatges suposaran una població superior a les 50.000 persones i generaran uns 200.000 viatges diaris. Aquesta mesura pretén
analitzar l’oferta existent de transport públic i de transport no‐motoritzat d’aquests llocs i establir, conjuntament amb els municipis, els serveis necessaris i
les millores adients. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada identificaran no només les actuacions necessàries de millora de la xarxa viària i del
transport públic, sinó que també identificaran la responsabilitat de l’execució dels promotors i en determinaran la contribució al finançament.
Cada any, a partir de l’any 2012, l’ATM realitzarà una memòria on s’avaluarà el desenvolupament de les AREs, per avaluar si el seu desenvolupament
s’ajusta a la planificació urbanística i la planificació de la mobilitat prevista.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Millorar l'oferta de transport públic als llocs d'intervenció urbanística
2. Millorar l'oferta de transport no‐motoritzat als llocs d'intervenció urbanística
3. Generar un millor coneixement de la mobilitat, disminuir la necessitat de viatges i la seva distància mitjana

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

195

Actuacions a dur a terme
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Previsió de desplaçaments, anàlisi de l'oferta existent (TP, TNM)
2. Estudis de la mobilitat en àrees residencials

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

ATM CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Municipis
Sectors constructors, financers

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
X
X
X

Plànols (1:500) inicials de cada intervenció
Plànols finals i acords sobre serveis nous
Estudis d'avaluació de mobilitat generada

Memòries seguiment AREs

2012

2013

2014

2015

X
X

X
X

X

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla
196

20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
Subvenció:

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

Promotor

150.000 €
30.000 €
30.000 €
Possible

150.000 €
Ens que subvenciona:

Promotor(s)

Import:

0€

Calendari de les actuacions
2009
Previsió de desplaçaments, anàlisi de l'oferta existent (TP, TNM)
Estudis de la mobilitat en àrees residencials
Elaboració de memòria

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.5

Estudis/plans dels llocs generadors de mobilitat

Descripció de la mesura
Aquesta actuació pretén desenvolupar estudis i plans específics per als llocs de generació de mobilitat i proposa dur a terme estudis de llocs per disposar de
dades per a facilitar la mobilitat a la plaça Imperial Tarraco, a l’Hospital Joan XXII de Tarragona i en els centres educatius de la URV. Ja existeixen estudis (3)
dels polígons industrials del territori. Per veure com implantar una millor gestió de la mobilitat en els polígons inclosos dins dels PMU, cal tenir en compte
les zones industrials‐laborals indicades al PTVC que són: Constantí‐Riu Clar, Valls, Salou‐Cambrils, Aeroport de Reus, nou Hospital de Reus i Campus
univesritari, així com el nou centre penitenciari Mas d’Enric (el Catllar).
A més a més, seguint la Llei 9/2003, de 13 juny, de la mobilitat els plans de mobilitat urbana hauran d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur
àmbit territorial. L’elaboració d’estudis i plans específics de mobilitat també afectarà a aquelles concentracions laborals de més de 1.500 treballadors i
altres llocs generadors de mobilitat tal com es recolleix en la descripció de l'actuació. Un cop es tanqui definitivament un d'aquests plans, passarà a formar
part d’un registre d’instruments de planificació de la mobilitat consultable a la pàgina web de l’ATM del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Ampliar i aprofundir la base d'informació disponible sobre els grans llocs generadors de mobilitat del territor
2. Definir la millor manera d'engegar models de gestió dels llocs generadors de mobilitat i tipus de polígons industrials
3. Coordinar els estudis de polígons industrials del territori i comparar els models de gestió provats en altres experències catalanes

Propostes del Pla

Camp de Tarragona
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Actuacions a dur a terme
Estudi mobilitat de la plaça Imperial Tarraco i de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona
Estudi mobilitat de la URV
Estudi de gestió de la mobilitat als polígons industrials
Estudi de gestió dels polígons industrials‐laborals

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Agents implicats:

ATM CdT
Departament d'educació
DPTOP‐ Secretaria per a la Mobilitat
Empreses singulars dels P.I.s
Universitat Rovira i Virgili
Conselleria de Salut
Gestors dels polígons industrials
Aena

Valors locals de seguiment
2010

2009

2012
X
X

2011

Taxes de desplaçaments dels centres de salut
Taxes de desplaçaments dels centres d'educació
Taxes de desplaçaments dels polígons industrials

2013

2014

2015

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
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20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

ATM CdT

DPTOP (1)

280.000 €
20.000 €

545.000 €

545.000 €

300.000 €
PTVC

Referència

Capítol programació de les necessitats de finançament. Explotació
de la xarxa: contracte programa i polígons. (0,8% de 67,3 M €).

Import:

545.000 €

* Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Estudi mobilitat de la plaça Imperial Tarraco i de l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona
Estudi mobilitat de la URV
Estudi de gestió de la mobilitat als polígons industrials
Estudi de gestió dels polígons industrials‐laborals
Altres estudis/plans

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.6

Intercanviadors tren - cotxe

Descripció de la mesura
Per a facilitar la transferència dels usuaris de cotxe a la xarxa de transport públic de viatgers cal tenir una capacitat d'aparcament suficient als llocs de millor
connexió amb els serveis de tren. Aquesta actuació proposa la construcció d'aparcaments dissuasius. Les actuacions a realitzar a curt termini consistirien en
la construcció d'aquests aparcaments al voltant de les estacions de ferrocarril actuals. Les actuacions a realitzar a mitjà termini consistirien en la
construcció dels aparcaments al voltant de les futures estacions de ferrocarril.

El finançament d'aquesta actuació es podria portar a terme a través dels plans d'ordenació urbana municipals i via acord d'explotació amb els operadors
d'aparcament. Aquesta actuació també contempla convertir en requisit l'elaboració d'estudis de mobilitat generada per a qualsevol desenvolupament
urbanísitc dins d'un radi de 500m de les estacions ferroviàries.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Atreure nous passatgers als serveis de tren
2. Millorar la capacitat (2.500 places noves) dels pàrquings dissuasius
3. Facilitar millores de disseny a l'entorn de les estacions ferroviàries (accés usuaris PMR etc.)
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Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Aparcaments dissuasius en estacions de ferrocarril primera fase
2. Aparcaments dissuasius en estacions de ferrocarril segona fase

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

Ministerio de Fomento

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Ministerio de Fomento
ATM CdT
Municipis
Operadors parquings

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
500

Noves places d'aparcament operatives a curt termini: 500

2012

2013

2014

2015

2.000

Noves places d'aparcament operatives a mitjà‐llarg termini: 2000

25%

Estimació del nivell d'ocupació dels nous aparcaments (%)

75%

Indicadors PDM associats
1

2

3

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

ATM CdT

DPTOP (1)

Municipis (2)

80.000 €
20.000 €

3.900.000 €

Per concretar

100.000 €

Operadors

3.900.000 €

(1) Pla de ref

PITC

Referència:

PITC: Proposta d'infraestructures per fomentar el transport públic:
15% dels 26 M€ de l'apartat "Aparcaments de dissuasió"

Import:

3900000*

(2) Pla de ref

POUM

Referència:

2500 places d'aparcament dins d'un radi de 500 m de les estacions
llistades (D3, taula 5.1)

Import:

Per concretar

*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PITC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Aparcaments disuassoris en estacions de ferrocarril primera fase
Aparcaments disuassoris en estacions de ferrocarril segona fase

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A3.7

Intercanviadors de transport col·lectiu

Descripció de la mesura
Per a facilitar la transferència entre els diferents mitjans de transport públic de viatgers (ferrocarril‐autobús i ferrocarril‐ferrocarril) cal actuar sobre els
intercanviadors de la xarxa de transport públic de viatgers. Aquesta actuació ha de contribuir a millorar la mobilitat dels usuaris, proporcionant‐los connexió
entre els nous serveis ferroviaris i/o d'autobús. Aquesta acció consisteix en millores a curt i mitjà termini. Les actuacions a curt termini consisteixen en la
connexió entre serveis ferroviaris de rodalies amb busos urbans i interurbans.
Les actuacions a mitjà termini consisteixen en avançar en la planificació i implantació per a facilitar l'intercanvi entre el ferrocarril i l'autobús a Tarragona i
Reus, i per a desenvolupar la integració de les estacions del Corredor del Mediterrani amb les línies locals de transport de viatgers.

Àmbit d'actuació

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Facilitar la connexió entre serveis de bus i tren i entre bus i bus
2. Reduir el temps d'espera dels passatgers de bus
3. Augmentar el nombre de passatgers de viatges multimodals (als intercanviadors tractats)

Actuacions a dur a terme
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Connexió de rodalies ferrocarril amb busos urbans i interurbans
2. Connexió ferrocarril‐bus Tarragona i Reus
3. Intercanviadors Corredor del Mediterrani

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

Ministerio de Fomento

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Ministerio de Fomento
Municipis

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011

2012
10%

Augment del nombre de passatgers de multiviatges 2006‐2011

2013

2014

2015
50%

Increment de línies de transport de viatgers connectades (%)

Indicadors PDM associats
1

2

3

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

AGE (2)

80.000 €
20.000 €

27.360.000 €

36.480.000 €

100.000 €

63.840.000 €

(1) Pla de ref

PITC

Referència

Capítol Memòria econòmico‐financera. Intercanviadors. 8% de 342 M €
pressupostats a la Generalitat de Catalunya

Import:

27360000*

(2) Pla de ref

PITC

Referència

Capítol Memòria econòmico‐financera. Intercanviadors. 8% de 456 M €
pressupostats a l'Administració General de l'Estat

Import:

36480000*

2013

2014

*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PITC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Connexió de rodalies ferrocarril amb busos urbans i interurbans
Connexió ferrocarril‐bus Tarragona i Reus
Intercanviadors Corredor del Mediterrani

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2015

A3.8

Intercanviadors tren - no motoritzats

Descripció de la mesura
Actualment hi ha unes 1.200 places d’aparcament de bicicleta al territori, és a dir, una plaça per cada 500 habitants. El nombre de places a les estacions de
ferrocarril i bus és molt baix. Aquest nombre es preveu insuficient en un escenari amb serveis de ferrocarril de rodalies o amb servei de plataforma
segregada de transport públic (PSTP). Aquesta actuació proposa la instal•lació d’entre 20 i 40 places d'aparcament dotades de dispositius antirobatori de
bicicletes a cadscuna de les estacions de bus i a les estacions principals de ferrocarril, amb la finalitat d'augmentar l’oferta en unes 600 places d'aparcament
bici.
També proposa instal∙lar carrils bici a l'entorn d'aquestes estacions (2,0 km d'accés a cada estació representen 46 km de la xarxa ciclista). Aquesta actuació
és complementària a la proposta d'implantar bicicletes públiques. Per al finançament d'aquesta actuació s'ha tingut en compte el Pla estratègic de la
bicicleta de la Generalitat de Catalunya (PEB) i el PITC.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Facilitar la connexió entre serveis de tren i l'accés amb bici o a peu
2. Augmentar en 600 places l'aparcament de bici i en 46 km els carrils bici d'accés immediat a les estacions.
3. Augmentar el nombre de passatgers de tren (als intercanviadors tractats)
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Actuacions a dur a terme
Programa d'actuacions
Instal∙lació de noves places aparcament bici a les estacions
Disseny dels traçats de xarxa ciclista bàsica a l'entorn de les estacions
Implantació de carrils bici

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

PTOP Secretaria per a la Mobilitat

Ministerio de Fomento
Municipis

Agents implicats:

PTOP Secretaria per a la Mobilitat
Ministerio de Fomento
Municipis
Consells Comarcals
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011
100

Noves places d'aparcament bicis instal∙lades a estacions

2012
300
20

Km carrils bici d'accés a estacions en un radi de 2,5 km

2013
600
30

2014

2015

40

50

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

980.000 €
20.000 €

2.835.773 €

2.835.773 €

1.000.000 €

(1) Pla de ref

PEB

Referència

8% dels 6,12 M€ de les accions 1.4 fomentar la planificació
urbana i accions 1.5 planificació de la xarxa comarcal

Import:

489600*

(2) Pla de ref

PITC

Referència

Capítol Memòria econòmico‐financera. Xarxa ciclista bàsica.
2,3% de 100M€ pressupostats

Import:

2346173*

*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PITC ni en el PEB i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Programa d'actuacions
Instal∙lació de noves places aparcament bici a les estacions
Disseny dels traçats de xarxa ciclista bàsica a l'entorn de les estacions
Implantació de carrils bici

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.1

La distribució urbana de mercaderies sostenible

Descripció de la mesura
La distribució urbana de mercaderies és una competència municipal que ha de ser plantejada mitjançant criteris d’àmbit superior en funció de la mobilitat
global del territori. Actualment, la gestió de places de càrrega /descàrrega i de l’accés a zones de vianants es fa des de cada municipi sense cap acció de
coordinació supramunicipal. Aquesta mesura dirigida a la distribució urbana de mercaderies sostenible (DUMS) pretén facilitar una coordinació per
promoure millores d’accés per als operadors disposats a col•laborar amb vehicles i pràctiques més sostenibles.
Es tindran en compte les experiències per promoure la descàrrega nocturna silenciosa i es valoraran també iniciatives dirigides a altres objectius
ambientals. Es proposa com a responsable d'aquesta actuació l'Ajuntament de Tarragona, donada la seva voluntat de participar en el projecte europeu
Ondoor, per poder estendre aquesta experiència al conjunt de l'àrea. A més, es planteja un conjunt d'exigències en relació als PMUs recollides en la
descripció de l'actuació.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Dissenyar i pactar actuacions per a facilitar l'accés dels vehicles adaptats per respectar el medi ambient
2. Realitzar proves pilot i avaluar‐ne els impactes
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Actuacions a dur a terme
Promoure la cooperació en matèria de DUMS al Camp de Tarragona
Dissenyar i pactar les mesures
Dur a terme les proves pilot
Avaluar i reportar les experiències

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Municipis

Propostes del Pla

Municipis

Agents implicats:

Municipis
DPTOP Secretaria Mobilitat
DMAH
Associacions de Transportistes
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009

2011
X

2010

Nombre d'accions coordinades

2012

2013
X

2014

2015
X

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

60.000 €
25.000 €

vehicles
les proves

25.000 €

60.000 €

Subvenció:
Ens que subvenciona
Municipis:
Import:
L'Ajuntament de Tarragona participa en el consorci ONDOOR, que va presentar una proposta al concurs de la CE del 08/05/08

Calendari de les actuacions
2009
Promoure la cooperació en matèria de DUMS al Camp Tarragona
Dissenyar i pactar les mesures
Dur a terme les proves pilot
Avaluar i reportar les experiències

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.2

Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies

Descripció de la mesura
En el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC) existeixen un conjunt d’actuacions per a millorar la xarxa ferroviària, a més d’estudis
(Ministeri de Foment amb convenis amb Tarragona i Reus, DPTOP de la Generalitat de Catalunya) per a detallar‐les i concretar‐ne el programa
d’implantació. Per tal de contribuir a la concreció d'aquestes millores dins el termini d’aquest pdM, aquesta actuació proposa realitzar un seguiment dels
estudis de detall i programació que es contemplen en l'ordenació d'infraestructures de la zona, tenint en compte nous acords entre els actors implicats per
a justificar la necessitat de les actuacions i donar‐hi prioritat, molt específicament a la nova línia de mercaderies des del port de Tarragona fins a
Castellbisbal amb ample UCI.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1.
2.
3.
4.

Fer un seguiment dels moviments actuals (i previstos a curt termini) de mercaderies ferroviàries registrant els impactes relacionats.
Establir un disseny de xarxa on s'asseguri la capacitat tant per als moviments de passatgers (locals i regionals) com per a mercaderies
Seguir i promoure la més immediata actuació de les intervencions claus dels plans d'infraestructures (Roda de Barà, ZAL…)
Complir amb la directiva CE 2002/49 sobre soroll de transport

Actuacions a dur a terme
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Seguiment de definició de la xarxa millorada (Reus‐Roda)
2. Seguiment de definició de la xarxa millorada (variant de Reus)

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Ministerio de Fomento

DPTOP

Propostes del Pla

Catalunya

Agents implicats:

Ministerio de Fomento
DPTOP
Ministerio de Fomento
ATM CdT
Port de Tarragona

Valors locals de seguiment
2009

2011

2010

2012

Definició de la xarxa millorada (Reus‐Roda)

2013
X

2014

2015

X

Definició de la xarxa millorada (Variant de Reus)

Indicadors PDM associats
1

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
AGE (1),(2)

Aut.Port. Tgna

240.000.000 €
25.000 €

per concretar

25.000 €

240.000.000 €

(1) Pla de ref

PITC

Referència

Capítol Memòria econòmico‐financera. Noves línies
convencionals: Reus‐Roda, 180 M€

Import:

180.000.000

(2) Pla de ref

PITC

Referència

Capítol Memòria econòmico‐financera. Variants i millores: variant
Reus, 60 M€

Import:

60.000.000

Calendari de les actuacions
2009
Seguiment de definició de la xarxa millorada (Reus‐Roda)
Seguiment de definició de la xarxa millorada (variant de Reus)

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.3

Millores de mercaderies: Port de Tarragona

Descripció de la mesura
El Port de Tarragona és el centre neuràlgic dels moviments de mercaderies del territori. Estudis del projecte HADAS demostren que els moviments dins el
port generen quantitats importants d'emissions PM10. S'han estimat en 2 tones les emissions de les PM10 anuals generades pels 400.000 moviments
actuals de camions que entren al port (més de 2.000 tones de CO2), xifres anuals. En relació a l'elaboració de la guia de bones pràctiques dels ports
espanyols (document en redacció) i altres referències (com ara les actuacions GreenPorts proposades per la California Air Resources Board) es proposa
confeccionar un pla d'accions per assegurar un bon rendiment ambiental i econòmic del Port de Tarragona.
Les actuacions de mobilitat en les mercaderies portuàries, conjuntament amb les noves connexions programades a la xarxa viària i de ferrocarril de la zona
que s’assenyalin en el Pla territorial del Camp, també hauran de tenir present els nous moviments de mercaderies previstos i especialment els de
contenidors que es generaran a la terminal portuària concessionada a DP World, amb una previsió d’arribar en cinc anys a 400.000 TEU. Les previsions de
trànsit del port poden portar a un moviment d’uns dos milions de viatges de camions anuals d' anada i tornada.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Aplicar bones pràctiques (per minimitzar emissions) a la gestió de moviments dels remolcadors (94 unitats
2. Establir una base de dades dels moviments de camions per gestionar possibles polítiques de promoure l'ús de camions nets
3. Determinar possibles actuacions per promoure el transport marítim de curta distància
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Actuacions a dur a terme
Estudi/tracking de la flota de remolcadors i de la càrrega i descàrrega
Millores a la flota de remolcadors i a la gestió de càrregues i descàrreges
Reconeixement automàtic de matrícula (RAM), creació base parc de camions
Millores gestió camions/ferrocarril entrada/sortida al port

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

1

Int.soc.
2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Autoritat Portuària

Propostes del Pla

Port de Tarragona

Agents implicats:

Autoritat Portuària
Ministerio de Fomento
Diputació de Tarragona
Associacions, Transportistes
DPTOP Sec. de Planificació Territorial
Municipis

Valors locals de seguiment
2009

2011
X
X

2010

Inventari ambiental de la flota de remolcadors (1)
Parc de camions entrant al port (2)
(1)

edat dels vehicles, tipus de motor, quilòmetres recorreguts

(2)

identificació matrícula, edat i tipus de motor, km recorreguts

2012

2013
‐20% PM
‐20% PM

2014

2015

Indicadors PDM associats

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

9

Perspectiva d’infraestructures i serveis

ATM CdT

210

8

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

25.000 €

Altres
Aut. Port. Tgna

SCT

per concretar per concretar

25.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Estudi/tracking flota remolcadors i de la càrrega i descàrrega
Millores a la flota remolcadors i gestió càrregues i descàrreges
Reconeixement automàtic matrícula (RAM), creació parc camions
Millores gestió camions/ferrocarril entrada/sortida al port

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.4

Actuacions en aparcaments de camions

Descripció de la mesura
El territori és un generador d’activitat important, té una forta relació amb el transport de mercaderies per carretera a la vegada que també té fluxos
importants de pas de camions. Aquesta actuació planteja la coordinació de les activitats dels municipis del territori que actualment donen serveis
d’aparcament als camions, per poder establir una funcionalitat en les àrees d'activitat municipal i de reguladors del fluxe de camions en l'àmbit.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Determinar les necessitats d'aparcament amb atenció a les causades per canvis de normatives i per l'oferta actual/prevista
2. Identificar els municipis on es vol ampliar l'oferta actual i coordinar la incorporació de les necessitats identificades en els POUM

Propostes del Pla

Camp de Tarragona
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Actuacions a dur a terme
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Redacció PDCC ‐ inventari territorial
2. Estudi de necessitats amb previsions de demanda i recomanacions d'oferta
3. Seguiment de coordinació d'activitats

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Municipis
Associacions, Transportistes
Autoritat Portuària

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

Places d'aparcament de camions, per municipi i prestacions (actuals i
previstes)

2012

2013

2014

2015

X
X

Ocupació actual dels aparcaments

X
X

Moviments amb possibilitat de traspàs a marítim, ferrocarril
Identificació municipis / actors afectats per l'ampliació de l'oferta

Indicadors PDM associats
1

2

3

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes
7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1)
(2)

Altres
DPTOP

SCT

Municipis

Cimalsa

per concretar (1) per concretar (2)

25.000 €

per concretar per concretar

25.000 €

Adif/Aut.port.Tgn
per concretar
per concretar

0€

PDCC
POUM

Calendari de les actuacions
2009
Redacció PDCC ‐ inventari territorial
Estudi de necessitats amb previsions de demanda i recomanacions d'oferta
Seguiment de coordinació d'activitats
Estudi capacitat aparcament Riu Clar

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.5

Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància

Descripció de la mesura
La promoció del transport marítim de curta distància (TMCD) figura com objectiu de les polítiques europees i de les Directrius nacionals de mobilitat (DNM)
Al Camp de Tarragona aquesta iniciativa està liderada per l'Autoritat Portuària de Tarragona. Actualment en el Port de Tarragona operen serveis de TMCD
que enllacen Tarragona amb el sud i el nord d'Itàlia (transport d'automòbils, plataformes rodants i transport de contenedors carregats principalment amb
productes químics). Aquesta actuació proposa estudiar diferents opcions per promocionar aquests tipus de serveis.

En aquesta direcció cal identificar les oportunitats més rellevants respecte el context del port i del territori i altres mercats de trànsit de tipus RoRo dels
ports en un radi de 200 km. Cal contemplar la posada en marxa de la Zona d'activitats logísitques (ZAL) i els moviments de mercaderies que actualment es
realitzen al territori en tren o camió que siguin susceptibles de passar al transport marítim de curta distància.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Potenciar el transport marítim de curta distància
2. Identificar les pràctiques de TMCD de major interès pel Port de Tarragona
3. Avaluar les 3 millors opcions en terminis de retorn d'inversió
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Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Estudis de prospecció de mercat
2. Actuacions precises derivades

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Autoritat Portuaria de Tarragona

Agents implicats:

Autoritat Portuaria de Tarragona
Associacions de Transportistes

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011
X

Nombre de línies TMCD que operen al Port de Tarragona

2012

2013
X

2014

2015
X

Indicadors PDM associats
1

3

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes
7

8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

27

28

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

Cost de les actuacions
Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

ATM CdT

Aut.Port.Tgna

25.000 €

per concretar
per concretar

25.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Estudis de prospecció de mercat
Actuacions precises derivades

Prioritat de l'actuació
Convenient

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A4.6

La logística al Camp de Tarragona

Descripció de la mesura
En els darrers anys, l'activitat logística al Camp de Tarragona ha anat agafant un pes considerable en el conjunt de l'economia del territori, sense que
s'hagin dedicat esforços a fer‐ne un seguiment adient. Aquesta actuació proposa fer un seguiment de l'activitat logística al Camp de Tarragona, tant a nivell
quantitatiu com qualitatiu. Es volen determinar els fluxos, orígens i destinacions, grau d'ocupació dels vehicles, mobilitat a les zones urbanes, operatives
utilitzades, logística nocturna, gestió de la càrrega i descàrrega i accessibilitat en les mateixes tant de viatgers com de mercaderies... Aquesta informació
servirà de base per a determinar una sèrie de mesures dirigides a la millora i modernització de la logística al Camp de Tarragona per integrar‐la a les
condicions i objectius d'aquest pdM. Aquesta actuació també té objectiu l’anàlisi i la realització de propostes per a assolir una distribució de les mercaderies
més eficient i sostenible.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Generar bases de dades que permetin fer un seguiment de l'activitat logística al Camp de Tarragona
2. Realització d'estudis sobre l'activitat logística.
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Actuacions a dur a terme
Creació dels grups de treball
Identificació de les dades necessàries
Elaboració d'enquestes
Estudi i anàlisi de les dades
Elaboració dels estudis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP_Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Diputació de Tarragona
Municipis

Valors locals de seguiment
2010
X

2009
Recollida de dades

2011
X
1

Realització d'estudis

2012
X
2

2013
X
2

2014
X
2

2015
X
2

Indicadors PDM associats
1

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes
7

8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

75.000 €
25.000 €
100.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Creació dels grups de treball
Identificació de les dades necessàries
Elaboració d'enquestes
Estudi i anàlisi de les dades
Elaboració dels estudis

Prioritat de l'actuació
Convenient

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A5.1

Xarxa ciclista

Descripció de la mesura
La creació d’una xarxa ciclista es justifica per la seva contribució a una mobilitat segura, eficient i amb grans beneficis ambientals.
Actualment existeixen uns 50 km de carril bici. El Pla estratègic de la bicleta (PEB) defineix la xarxa ciclista de Catalunya a tres nivells: bàsica (vegeu plànol
adjunt), comarcal i municipal. El PITC recull pel Camp de Tarragona la construcció de l’eix Tarragona‐Lleida i Tortosa‐Tarragona‐Barcelona com a part de la
xarxa bàsica abans del 2016.
Consisteix en trams de vies locals on es planteja implantar carrils bici i punts de creuament segurs. Per poder oferir rutes contigües (tal com defineix la Llei)
cal integrar aquests trams amb altres de nivell municipal per connectar els llocs principals generadors de mobilitat (vegeu actuacions de les àrees 2 i 4).
També cal coordinació amb les actuacions de millora de la Xarxa Bàsica (DGC) i de la Xarxa Local (Diputació de Tarragona). Aquesta actuació proposa la
creació de com a mínim 65 km nous de xarxa interurbana de carrils bici amb la participació dels municipis mitjançant l'acció coordinadora dels consells
comarcals.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Crear 75 km nous de xarxa interurbana de carrils bici (addicionals als 50 km proposats en l'actuació A2.3)
2. Fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià
3. Millorar la seguretat viària dels ciclistes, amb l'eliminació de punts conflictius d'alt peril
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Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Projecte de xarxa de carrils bici
2. Construcció de carrils bici

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP‐Secretaria per a la Mobilitat
Diputació de Tarragona_SAT
Municipis
ATM CdT
Consells Comarcals
Ministerio de Fomento

Valors locals de seguiment
2010
3,7M

2009
Desplaçaments anuals (EMQ) amb bicicleta

2011

2012
7,4M
30
10
4

15
5
2

Quilòmetres de vies ciclistes
Nombre de trams tractats
Nombre llocs generadors connectats amb ruta contigua

2013

2014

45
15
5

60
20
6

2015
15M
75
25
8

Indicadors PDM associats
2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Propostes del Pla
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20

21

13

14

27

28

15

22

23

24

25

26

Cost de les actuacions
Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

*

ATM CdT

DPTOP (1)

480.000 €
20.000 €

4.241.730 €
30.000 €

500.000 €
PITC

Cons.Comarcals

4.271.730 €
Referència

Import:

Capítol Memòria econòmico‐financera. Xarxa ciclista bàsica:
4,2% de 100 M€

4241730*

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Projecte de xarxa de carrils bici
Construcció de carrils bici

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A5.2

Fomentar bones pràctiques d'anar a peu

Descripció de la mesura
La diagnosi ha detectat bones pràctiques ja implantades (o en fase d’implantació) per fomentar la mobilitat a peu (semàfors amb comptador de temps per
creuar, zones 30 i d’accés controlat, escales mecàniques…). Aquesta actuació pretén traslladar les bones pràctiques al màxim nombre de municipis del
territori, al mateix temps que pretén ampliar l’inventari fet per identificar les mesures més significatives previstes al llarg del pdM. Es proposa col•laborar
amb els municipis que volen accelerar les seves implantacions, ajudant‐los a buscar finançament i coordinant la promoció i l’avaluació.
Es preveu ampliar els casos de bones pràctiques de 5 a 30 amb la inclusió d'illes de vianants (6), zones d’accés controlat (2 a 8), semàfors amigables (2 a 8),
escales mecàniques i ascensors (1 a 6) i rutes a peu (2).

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Ampliar el nombre d'intervencions bones (de promoció dels desplaçaments a peu)
2. Coordinar les activitats del territori des del punt de vista de la planificació del transport públic

1.
2.
3.
4.

Informe 1: inventari + plantilla de presentació de casos
Conferència: Promoció de bones pràctiques d'anar a peu al Camp de Tarragona i llançament del concurs municipa
Tractament dels casos presentats
Informe final (inc. valoració socio‐econòmica)

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut

Seguret

4

5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH

PM10

4

5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

ATM_CdT

Agents implicats:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ATM_CdT
Municipis
Consells Comarcals

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Actuacions a dur a terme

Valors locals de seguiment
2009

2010
X

Nombre de casos definits en l'inventari
Nombre de casos documentats (amb comptatges d'usuaris)

2011

2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

Indicadors PDM associats
2

3

4

5

6

7

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

Municipis

SCT (1)

Promotors

30.000 €
20.000 €

1.381.370 €

55.000 €

1.381.370 €

50.000 €

(1) Pla de ref

2.817.740 €
Referència

Import:

Servei Català del Trànsit. Pla de seguretat viària de
Catalunya/ Pla de seguretat viària urbà

55.000

Calendari de les actuacions
2009
Informe 1: inventari + plantilla de presentació de casos
Conferència: Promoció de bones pràctiques d'anar a peu al Camp de
Tarragona i llançament del concurs municipal
Tractament dels casos presentats
Contrucció de les vies interurbanes per a vianants
Informe final (inc. valoració socio‐econòmica)

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A5.3

Accés no motoritzat als llocs de primer ordre

Descripció de la mesura
La diagnosi estableix un llistat dels llocs importants generadors de la mobilitat i punts clau de la xarxa de transport del territori. Actualment el grau d’accés
dels vianants i dels ciclistes és deficient en molts dels casos. Aquesta actuació proposa realitzar un inventari de llocs que siguin generadors importants de
mobilitat i aconseguir arribar a un 100% d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) que hi accedeixin. Aquesta actuació també
contempla dotar aquests llocs generadors de mobilitat amb places d’aparcament de bici.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Millorar l'accessibilitat dels mitjans no motoritzats als llocs de primer ordre
2. Millorar l'accessibilitat de les PMR als llocs de primer ordre

221

Actuacions a dur a terme
Inventari edificis
Propostes d'actuació
Acords municipals i comarcals: pla d'actuació
Implantació de millores
Inventari del grau d'accessibilitat final

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP_Secretaria per a la Mobilitat
Municipis
Consells Comarcals
Conselleria de Salut
Conselleria d'Educació
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009

2011
X
20
ac
300
X

2010

Inventari del grau d'accessibilitat actual (% accés per lloc)
% actuacions realitzades
40 equipaments d'accés per PMR
1000 places d'aparcament de bici
Comptatges d'ús dels equipaments / places bici

2012

2013

2014

2015

40
ac
600

60
ac
900

80
ac
1.200

100
ac
1.500
X

Indicadors PDM associats
2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva d’impactes

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

*

Altres

ATM CdT

DPTOP (1)

480.000 €
20.000 €

1.025.000 €

1.025.000 €

500.000 €
PTVC

Referència

Import:

Capítol programació de les necessitats de finançament
(actuacions infraestructurals: 0,28% (de 355M€)

1.025.000

Aquesta és una proposta de territorialització que no apareix en el PTVC i que per tant no és vinculant.
S'estima que l'aportació a realitzar pel DPTOP hauria de ser aquesta per garantir l'èxit de l'actuació.

Calendari de les actuacions
2009
Inventari edificis
Propostes d'actuació
Acords municipals i comarcals: pla d'actuació
Implantació de millores
Inventari del grau d'accessibilitat final

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.4

Acció coordinadora per promoure les bicicletes públiques

Descripció de la mesura
En només 11 mesos, el sistema Bicing impulsat per l'Ajuntament de Barcelona va registrar 113.000 abonats que van fer 4,7M de viatges amb bicicleta, un
28% dels quals es van connectar amb altres mitjans de transport públic (segons www.bicing.com). El sistema de 6.000 bicicletes es financia amb els
beneficis de l'actuació Àrea verda i enguany es preveu ampliar la cobertura a tota la ciutat. Altres ciutats d'Europa han impulsat altres marques o models de
finançament (Lió, Munic, Estocolm, Ploieşti... però també Donostia, Sevilla, Pamplona, Terrassa i Granollers).
Aquesta actuació proposa un estudi per a determinar el millor model pels municipis del Camp de Tarragona i la preparació d'un sistema pilot de 4 àrees
(Tarragona; Reus; el conjunt de Salou, Cambrils i Vila‐seca, i el conjunt del Vendrell, Calafell i Cunit) cadascuna amb capacitat de donar servei a unes 200
bicicletes.

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Identificar els models de servei i de finançament més adients per les ciutats mitjanes‐petites del Camp de Tarragona
2. Redactar i presentar la proposta al concurs de l'ICAEN
3. Amb subvenció, realitzar una instal∙lació d'un sistema de 800 (4x 200) bicis i avaluar‐ne el rendiment

Propostes del Pla

Àmbit d'actuació
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Actuacions a dur a terme
Creació del grup de treball, redacció especificacions del sistema BiciCamp
Presentació de la proposta BiciCamp
Implantació del sistema de 800 (200x4) bicis
Seguiment i avaluació

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

municipis

Agents implicats:

Municipis
ATM_CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
ICAEN

Valors locals de seguiment
2009

2010
3

Reunions del grup de treball

2011
3
X
X

Presentació proposta BiciCamp
Concurs i adjudicació al proveïdor
Implantació sistema de 800 bicis
Seguiment i avaluació

2012

2013

2014

2015

400
X

400
X

X

X

Indicadors PDM associats
2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
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18

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

ICAEN (1)

180.000 €
20.000 €

1.200.000 €

munic./operad.

1.876.560 €
3.076.560 €

200.000 €

(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

11

Referència

Import:

Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia. Pla
d'acció 2008‐2012

1.200.000

Calendari de les actuacions
2009
Creació del grup de treball, redacció especificacions del sistema BiciCamp
Presentació de la proposta BiciCamp
Implantació del sistema de 800 (200x4) bicis
Manteniment
Seguiment i avaluació

Prioritat de l'actuació
Convenient

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A6.1

Nova infraestructura viària

Descripció de la mesura
Hi ha tot un seguit de actuacions noves en la infraestructura de la zona, tant pels grans eixos de pas com per la xarxa bàsica. Algunes estan en plena
realització i d’altres en procés de redacció. El Ministeri de Foment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i altres agents privats, estan
actuant sobre la xarxa viària de la zona. Les principals actuacions previstes dins la primera fase del PITC són:
AP‐7 (tercer carril), A‐7/N340 conversió en autovia, C‐14 (desdoblament), A‐27 (conversió en autovia Tarragona‐Montblanc), variant de Riudecols, C‐51 (El
Vendrell ‐ Valls ‐ Alcover) i desdoblament Valls‐Alcover i la TV‐3148 de Vila‐seca a la Pineda. La inversió assenyalada en aquestes actuacions i projectes que es
realitzaran en la primera fase del PITC fins el 2016, representa un total d’uns 950 M€.

Àmbit d'actuació

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Incrementar l’accessibilitat de la xarxa viària al conjunt del Camp de Tarragona
2. Ampliacions, modernització i millora de la xarxa viària estatal
3. Disminuir els nivells de congestió sobre els viatgers i les mercaderies

Actuacions a dur a terme
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Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Execució de les actuacions programades

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Ministerio de Fomento

Agents implicats:

Ministerio de Fomento
DPTOP ‐ DG de Carreteres
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2009
X

Km executats

2010
X

2011
X
1

Estudis realitzats

2012
X
2

2013
X
2

2014
X
2

2015
X
2

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
DPTOP

MIFO

Acesa

120.000.000 €

813.000.000 €

20.000.000 €

25.000 €
25.000 €

953.000.000 €

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Calendari de les actuacions
2009
Execució de les actuacions programades
Estudis i informes realitzats per l'ATM

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A6.2

El Raval del Mar

Descripció de la mesura
En un acord signat el mes de maig de 2008 entre el DPTOP, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Vila‐seca i les empreses químiques, s'acordà la
construcció d'una doble via entre Vila‐seca i la Pineda, la TV3148, per a convertir‐la en autovia, una part de la qual es destinaria al trànsit urbà i l’altra,
degudament segregada, a camions i transport de la ZAL del port i de la indústria química. El DPTOP ha dut a terme el projecte constructiu i s'ha licitat l'obra
el juny de 2010.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Ampliacions, modernització i millora de la xarxa viària
2. Millora de la connectivitat intermunicipal
3. Millora de la seguretat viària
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Actuacions a dur a terme
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Projecte constructiu
2. Licitació d'obres
3. Execució

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP Sec. per a la Mobilitat
DPTOP Sec. per a la Planificació Territorial
ATM CdT
DGTT_DGC

Valors locals de seguiment
2009
X

Projecte constructiu

2010
X
X

Licitació d'obres
Execució

2011

2012

2013

X

X

X

2014

2015

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

Perspectiva d’impactes

7

8

9

10

Propostes del Pla
Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
DPTOP

Aj. Vila‐seca

Diputació Tgna

18.000.000 €

2.000.000 €

10.000.000 €

25.000 €
25.000 €

30.000.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Projecte constructiu
Licitació d'obres
Execució

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A6.3

Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el port

Descripció de la mesura
Aquesta actuació pretén iniciar una gestió centralitzada dels principals eixos (AP‐7 i A‐7) mitjançant un sistema de gestió des de les xarxes de fibra òptica i
enllaços de ràdio. L’actuació serveix per establir una vigilància i control dinàmics dels accessos urbans (AP‐7, T‐11, N‐240, N‐340, C‐14 i la nova A‐27) i del
port. Cal dur a terme un estudi dels punts de control (radars) existents i futurs, de les càmeres existents i sobre l’actualització de la vigilància en funció de la
monitorització de la congestió. També cal un inventari de la xarxa de fibra òptica disponible per a millores en la xarxa viària. Es proposa difondre un mapa
de l’estat de congestió i de temps de recorreguts en els accessos principals.

Propostes del Pla

Àmbit d'actuació
Costa Daurada

Objectius específics
1. Obtenir una visió integrada dels moviments dels principals accessos urbans.
2. Difondre imatges i altres dades per gestionar millor la congestió de la xarxa bàsica
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
Conveni (SCT, operadors d'autopistes, ajuntaments)
Estudi tècnic de prestacions dels sistemes
Concurs i adjudicació: equips i comunicacions
Desenvolupament de software i integració de sistemes
Activació del servei web: 1 (accés imatges i mapa de congestió)
Activació del servei web: 2 (temps de recorregut)

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

Min ener

1

2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

SCT

Agents implicats:

SCT
Operadors autopistes
Municipis
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011
X
X

Nombre d'equips per integrar
Longitud xarxa F.O. disponible

2012

2013

2014

2015

X

Concurs adjudicat

a mesurar a mesurar

Nombre de visites al web d'informació (per idioma de consulta)

Indicadors PDM associats
1

2

3

5

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
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Perspectiva d’impactes
8

Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

ATM CdT

SCT

25.000 €

per concretar
0€

25.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Conveni (SCT, operadors d'autopistes, ajuntaments)
Estudi tècnic de prestacions dels sistemes
Concurs i adjudicació: equips i comunicacions
Desenvolupament software i integració sistemes
Activació servei web: 1(accés imatges i mapa congestió)
Activació del servei web: 2 (temps de recorregut)

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.1

Reducció del soroll del trànsit

Descripció de la mesura
El MIFO i el DPTOP han elaborat els mapes estratègics de soroll de les carreteres de l’Estat i de la Generalitat, respectivament. A través d'aquests mapes es
determina la població del territori exposada a determinats nivells de soroll. Es proposa coordinar el disseny de les solucions amb les accions del pdM per
determinar sinergies d'actuació, així com amb les accions de condicionament de l'asfalt (DGC, Diputació de Tarragona). Els projectes determinaran les
actuacions que cal emprendre.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Reduir en un 25% el nombre de persones exposades a nivells de soroll superiors a 55 dB(A)
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Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Realització de les mesures estipulades als projectes

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Ministerio de Fomento

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

Agents implicats:

Ministerio de Fomento
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
DMAH
Municipis
Diputació de Tarragona

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011
X

Indicadors dels projectes

2012
X
1

Informes / estudis

2013
X
1

2014
X
1

2015
X
1

Indicadors PDM associats
2

3

4

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Altres

ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

DGC

MIFO

per concretar per concretar
20.000 €
20.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Realització de les mesures estipulades als projectes
Informes i estudis

Prioritat de l'actuació
Important

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.2

Acció coordinada per reduir els accidents de trànsit

Descripció de la mesura
Durant la diagnosi s’ha fet la primera anàlisi de l’accidentalitat d’aquest territori. El patró d’accidents actualment és semblant al de tot Catalunya. Cal seguir
generant estadístiques del territori per a detectar oportunitats per millorar l’aplicació del Pla de seguretat viària de Catalunya al Camp de Tarragona.
S’han identificat 10 trams amb un promig de més de 5 accidents anuals a les 5 vies següents: N‐340, AP‐7, C‐14, C‐12 i T‐11/N420. Es proposa utilitzar les
bases S.I.G del SCT per examinar aquests trams, per seguir‐ne les obres i per determinar els millors llocs per instal•lar‐hi la quota territorial dels 105 radars
previstos pel nou PSCV 2008‐2010.
Es preveu l’execució d’estudis tècnics per conèixer amb més detall les causes dels accidents de trànsit i d'aquesta manera proposar les línies d’actuació
preventives més adequades. La coordinació territorial també preveu ampliar la col•laboració entre el SCT i les autoritats municipals per seguir els 3 plans de
seguretat ja en marxa i per afegir noves entitats a la iniciativa urbana.

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1. Millorar la seguretat viària
2. Reduir el nombre de TCA
3. Reduir la lesivitat dels accidents
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Actuacions a dur a terme

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1. Estudi de l'accidentalitat dels TCA i propostes de millora
2. Execució de les propostes de millora
3. Instal∙lació de radars

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

Min ener

1

2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

SCT

Agents implicats:

SCT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Diputació de Tarragona
Ministerio de Fomento
ATM CdT

Valors locals de seguiment
2010
24,27
50

2009
24,75
53

Accidents amb víctimes per veh./km (objectiu)
Nombre víctimes mortals en accidents de trànsit (objectiu)

2011
23,79
48

2012
23,31
45

2013
22,82
42

2014
22,34
40

2015
21,86
37

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla
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20

21

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Altres

ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:
(1) Pla de ref

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

19

12

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

DGC

MIFO

40.000 €

40.000 €

20.000 €
20.000 €
PSVC

80.000 €
Referència

Import:

Servei Català del Transit. Pla seguretat viària de Catalunya.

40.000

Calendari de les actuacions
2009
Estudi de l'accidentalitat dels TCA i propostes de millora
Execució de les propostes de millora
Instal∙lació de radars

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.3

Promoció de l'ús del biocombustible

Descripció de la mesura
Tots els vehicles amb motors dièsel són susceptibles d’utilitzar biocombustible, fins un 20%, sense necessitats de canvis. Actualment hi ha 10 estacions de
repostatge que venen biodièsel al Camp de Tarragona, però s’estima que el consum és molt baix. L'actuació proposada pretén augmentar
significativament el consum del biocombustible a tots els vehicles, especialment en els turismes, tenint en compte que el 83% del milió de desplaçaments
diaris amb vehicle motoritzat al Camp de Tarragona es fa amb cotxe. La mesura implica:
• Augmentar la xarxa de punts de venda
• Fer una campanya de promoció i conscienciació.
• Promocionar el consum del biocombustible fabricat al propi territori (per l’any 2010 es preveu una producció local d’unes 800.000 tones de biodièsel
anuals), sobretot la producció feta de matèria orgànica reciclada.
• Establir 150 punts de distribució al territori del Camp de Tarragona.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Inventari: augmentar la xarxa de punts de venda de biodièsel: mínim de 50 punts de venda (total) i de 5 punts per comarca
2. Estendre a tots els municipis/comarques l'aplicació de clàusules "vehicles biodièsel o més ecològics"
3. Fer arribar a més del 80% dels conductors una campanya per promoure'n l'ús i superar percepcions negatives (fabricants, sector automòbil)

Actuacions a dur a terme
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Xarxa de proveïdors actuals: protocol de seguiment
Xarxa de punts de venda (nous proveïdors de combustible)
Campanya divulgativa ‐ preparar programa
Avaluació, informe

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DIUE

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Agents implicats:

DIUE
DMAH
Proveïdors de combustible
Fabricants de biodiesel
ATM CdT
DPTOP

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

2012

50
150

40
120

50
150

Tones de biodièsel venudes anualment
Nombre de punts de venda de biodièsel B20
Tones d'emissions de CO2 estalviades

2013
86.000
50
180

2014

2015

Indicadors PDM associats
1

3

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

9

Perspectiva d’infraestructures i serveis

ATM CdT
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Perspectiva d’impactes
8

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres
Agents privats
Per determinar

30.000 €
30.000 €

0€

Calendari de les actuacions
2009
Xarxa de proveïdors actuals: protocol de seguiment
Xarxa de punts de venda (nous proveïdors de combustible)
Campanya divulgativa ‐ preparar programa
Avaluació, informe
Informes cotxe electric

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.4

Accés de persones amb mobilitat reduïda al transport col·lectiu

Descripció de la mesura
El creixent percentatge de persones amb mobilitat reduïda (PMR), donat l'envelliment de la població, fan que el transport públic hagi de ser una opció fàcil i
convenient per aquests col∙lectius. Aquesta actuació es dirigeix a l'adaptació del sistema de transports i s'ha de dur a terme tenint en compte actuacions
com "Millores de l'accés no motoritzat als llocs generadors de mobilitat". Cal determinar el grau d'accessibilitat de les estacions i de les línies dels serveis de
tren i bus. Amb representants de les associacions implicades (ONCE, Aspaym Catalunya, Accdva, FESOCA, Apps, Vital Móvil Catalunya, Fundació ECOM) es
definiran un conjunt d'itineraris de major importància per a la gent amb necessitats especials.
Per aquests itineraris es proposa analitzar els següents elements: 1) accés a l’estació/intercanviador; 2) adequació dels llocs amb més mobilitat i (diferents
tipus d’invalidesa); 3) accessibilitat a les andanes, i 4) accessibilitat del material mòbil (trens i autobusos). Amb aquesta anàlisi es redactarà una guia de
mobilitat reduïda d'ús general. També es redactaran recomanacions per a millorar el grau d'accessibilitat dels itineraris més importants. Es tindran en
compte projectes com ara "ASK‐IT" (Madrid) i "Barcelona Accessible".

Àmbit d'actuació
Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Objectius específics
1.
2.
3.
4.

Determinar les necessitats de mobilitat de les PMR del Camp de Tarragona
Definir els itineraris de major importància per les PMR
Desenvolupar un guia d'accessibilitat per les PMR
Recomanar millores relacionades amb els itineraris més importants adequats a les PMR
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1.
2.
3.
4.
5.

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme
Definicions d'accessibilitat i criteris
Inventari de la situació actual
Definició dels itineraris més importants
Redacció de la guia d'accés per PMR
Informe amb recomanacions per a millorar l'accessibilitat de PMR

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

DPTOP Secretaria per a la Mobilitat

Agents implicats:

Ministerio de Fomento
ATM CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Municipis
Operadors tramvia/ferrocarrils
Operadors bus
Operadors vehicles adaptats
DASC
Associacions implicades

Valors locals de seguiment
2009

2010
X
X

% d'estacions de tren accessibles per tipus d'usuari PMR
% de busos accessibles per tipus d'usuari PMR

2011

2012

2013

2014

2015

X

Grau d'accessibilitat dels itineraris definits

X

Guia d'accés PMR (publicació a Internet)

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

19

20

21

12

13

14

15

Perspectiva de processos

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

11

22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

58.000 €
20.000 €

Altres
Municipis

per concretar

0€

78.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Definicions d'accessibilitat i criteris
Inventari de la situació actual
Definició dels itineraris més importants
Redacció de la guia d'accés per PMR
Informe recomanacions per millorar l'accessibilitat de PMR

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.5

Establiment d'un observatori de la mobilitat al Camp de Tarragona

Descripció de la mesura
La mobilitat del Camp de Tarragona ha de ser analitzada, tant des d’una perspectiva global com sectorial, que integri els eixos al voltant dels quals gira
aquest pdM. Les actuacions portades a terme d’una manera inconnexa no és garantia de l’èxit d’aquest pla, sinó més aviat el contrari.

L’Observatori de la mobilitat té com a objectiu dur a terme aquest anàlisi global de la mobilitat per tal de proporcionar informació valuosa per a entendre
millor com funciona la mobilitat del Camp de Tarragona, dur a terme i/o coordinar els estudis/plans que se’n deriven de les actuacions del Pla, i fer el
seguiment de l’acompliment de les actuacions i els objectius plantejats.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Generar bases de dades que permetin fer un seguiment de la mobilitat dels visitants del Camp de Tarragona
2. Realització d'estudis.
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Actuacions a dur a terme
Creació dels grups de treball
Identificació de les dades necessàries
Elaboració d'enquestes
Estudi i anàlisi de les dades
Elaboració dels estudis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

DPTOP (Secretaria per a la Mobilitat)

Agents implicats:

DPTOP_Secretaria per a la Mobilitat
ATM CdT
Diputació de Tarragona
Municipis

Valors locals de seguiment
2010

2009

2011
X
1

Recollida de dades
Realització d'estudis

2012
X
2

2013
X
2

2014
X
2

2015
X
2

Indicadors PDM associats
1

2

3

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Altres

ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

120.000 €
30.000 €
0€

150.000 €

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

240

Calendari de les actuacions
2009
Creació dels grups de treball
Identificació de les dades necessàries
Elaboració d'enquestes
Estudi i anàlisi de les dades
Elaboració dels estudis

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.6

Desenvolupament de les funcions legals de l'ATM

Descripció de la mesura
Aquesta actuació tracta del desenvolupament de totes les funcions que la normativa vigent (Llei 9/2003 de mobilitat, Directrius nacionals de mobilitat,
Decret 466/2004 d’instruments de planificació, Decret 344/2006 sobre estudis de mobilitat generada, etc.) atribueix a les autoritats territorials de la
mobilitat (ATM). Segons l’article 20.5 corresponen a les ATM les funcions següents: a) l’elaboració, tramitació i avaluació dels plans directors de mobilitat; b)
l’emissió d’informes sobre els plans de mobilitat urbana, els plans de serveis i els estudis d’avaluació de mobilitat generada; c) l’aplicació i el finançament de
mesures per a l’ús racional del vehicle privat; d) l'elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com
l’aparcament, les àrees de vianants, la implantació de carrils reservats per a transport públic o bicicletes;
e) el foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans; f) l'elaboració de propostes de millora de la seguretat en el transport. Segons
l’article 20.6 corresponen a aquests ens les funcions que les administracions constituents acordin de la manera que es determini per reglament en relació a
les matèries següents: a) la planificació i coordinació dels serveis de transport públic i col•lectiu amb origen i destí en llur àmbit territorial, així com del
transport de mercaderies; b) la política de tarifes dels serveis de transport públic adherits.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Dotar el Consorci del transport públic amb les funcions d'autoritat territorial de la mobilitat definides pels instruments legals

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Actuacions a dur a terme

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Agents implicats:

ATM CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Consells Comarcals
Municipis

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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1. Emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de mobilitat generada
2. Mesures per a l’ús racional del vehicle privat
3. Propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants,
la implantació de carrils reservats per a transport públic o bicicletes
4. El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.

Valors locals de seguiment
2010

2009

X

Realització de les actuacions EAMG i plans específics

2012
X
X
X
X

2011
X
X
X

Realització de l'actuació Coordinació PMU
Realització de l'actuació Intercanviador tren‐cotxe
Realització de l'actuació Bicis públiques

2013
X
X

2014
X
X

2015
X
X

X

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades
Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Propostes del Pla

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM
ATM CdT

Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

Altres

189.000 €
36.000 €
0€

225.000 €

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Calendari de les actuacions
2009
Emissió d’informes
Mesures per a l’ús racional del vehicle privat
Propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic
El foment de la cultura de la mobilitat sostenible

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A7.7

Actualització del pdM

Descripció de la mesura
El Pla director de la mobilitat (pdM) del Camp de Tarragona estarà vigent durant set anys des del 2009 fins al 2015. El pla integra actuacions d'altres plans
(PTVC, PITC, PEB...) i coordina accions d'un gran nombre d'actors en diferents àmbits. Entre d'altres, destaca la interacció amb els plans de mobilitat urbana
(PMU) que s'han d’iniciar un cop aprovat el pdM. El pla es basa en una diagnosi de la mobilitat quotidiana amb dades d'enquestes realitzades l'any 2006. Es
preveu l'actualització de les enquestes de la mobilitat EMQ per l'any 2011.
La proposta d'actualitzar el pdM (l'any 2012) pretén tenir en compte l’evolució de la mobilitat al territori i l’evolució del gran nombre d'actuacions dutes a
terme, amb l’objectiu de racionalitzar‐les durant els últims anys de vigència del pla. Cal una anàlisi de les dades de l’explotació central de l’EMQ11 i una
explotació més detallada de les dades del territori. Cal determinar el grau d'assoliment de les actuacions i, en el cas del PTVC, trobar mecanismes per a
prolongar les mesures més efectives.

Àmbit d'actuació

Objectius específics
1. Revisar l'efectivitat de les actuacions dels primers anys del pdM segons les dades actualitzades de la mobilitat quotidiana
2. Revisar les actuacions pendents i proposar‐hi modificacions per assegurar‐ne la màxima efectivitat fins a finals de l'any 2014.

Actuacions a dur a terme
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Seguiment de les actuacions
Revisió de les actuacions (grau d'assoliment)
Anàlisi inicial de les dades de l'EMQ11
Anàlisi territorial de les dades de l'EMQ11
Recomanacions i Pla de propostes actualitzat

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

1.
2.
3.
4.
5.

Grau d'eficàcia dels objectius generals
Objectius del PDM:
Compet

Eficàcia

Int.soc.

1

2

Qual.vid.
3

Salut
4

Seguret
5

Sosten.
6

Objectius ambientals:
Can mod

Eficàcia

1

Min ener
2

Comb alt
3

GEH
4

PM10
5

Accid
6

Paisatge
7

C. acus
8

Residus
9

Acces
10

Responsables de la mesura
Responsable:

ATM CdT

Propostes del Pla

Camp de Tarragona

Agents implicats:

ATM CdT
DPTOP Secretaria per a la Mobilitat
Municipis
Consells Comarcals

Valors locals de seguiment
2009

2010

2011

2012
X
X

Revisió de les actuacions (grau d'assoliment)
Interpretació/anàlisi central de les dades de l'EMQ11

2013

2014

2015

X
X

Anàlisi detallada de les dades de l'EMQ11

Indicadors PDM associats
1

2

3

4

5

6

Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) relacionades

Propostes del Pla

Perspectiva dels ciutadans / clients
Eficàcia

1

2

Eficàcia

16

17

3

4

5

6

7

Perspectiva d’impactes
8

9

10

Perspectiva d’infraestructures i serveis
18

19

20

21

11

12

13

14

15

Perspectiva de processos
22

23

24

25

26

27

28

Cost de les actuacions
pdM

Altres

ATM CdT

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
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Cost inversió:
Cost Explotació:
Subvenció:
Total:

45.000 €
30.000 €
75.000 €

Calendari de les actuacions
2009
Informe anual de seguiment de les actuacions
Actualització del Pla
Anàlisi inicial de les dades de l'EMQ11
Anàlisi territorial de les dades de l'EMQ11
Recomanacions i Pla de propostes actualitzat
Informe biennal d'indicadors (se'n preveu un en 2016)

Prioritat de l'actuació
Molt necessària

2010

2011

2012

2013

2014

2015

