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Els instruments de planificació previstos a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat,
s’han de sotmetre a una avaluació estratègica ambiental, d’acord amb el Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i de conformitat amb el que preveu la legislació
comunitària.
Aquest informe presenta l’anàlisi dels impactes mediambientals que afecten el Pla
director de mobilitat (pdM) del Camp de Tarragona, un territori de 553.000 habitants
(IDESCAT, 2006) i de 2.999 km2 d’extensió, distribuït per 131 municipis que pertanyen
a 6 comarques. El pdM és la segona eina de planificació d’un conjunt d’eines
jerarquitzades establertes per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat:
1.

les directrius nacionals de mobilitat (DNM)

2.

els plans directors de mobilitat (pdM)

3.

els plans específics

4.

els plans de mobilitat urbana (PMU).

El present informe té com antecedent l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)
preliminar del Pla director de mobilitat, que es va sotmetre al DMAH el maig de 2008.
Aquest informe inicial ha comportat l’elaboració d’un document de referència per part
del DMAH, que va ser emès el juliol de 2008 i que constitueix la base sobre la qual
s’ha desenvolupat aquest informe.
L’objectiu d’aquest informe és assegurar la integració dels aspectes socioambientals
en el Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona i permetre’n una avaluació per
part de l’autoritat ambiental, els agents territorials de la mobilitat, la ciutadania i les
entitats interessades.
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1. Introducció

1.1. Continguts i objectius principals del pdM
•

Diagnosi

•

Informe sobre comunicació i participació

•

Pla de propostes

•

Informe de Sostenibilitat Ambiental

•

Resum executiu.

L’objectiu central del pdM és l’assoliment dels propòsits de les DNM, l’augment de
l’accessibilitat conjuntament amb la reducció dels impactes negatius del transport. Es
tracta del desenvolupament d’un programa d’actuacions per aconseguir els tres
objectius següents:
•

organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures per minimitzar els
quilòmetres recorreguts

•

traspassar desplaçaments als mitjans més adients a cada àmbit

•

millorar l’eficàcia pròpia de cada mitjà de transport.
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Formalment, el pdM del Camp de Tarragona està integrat pels documents següents:
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1.2.
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Relació amb altres plans i programes

El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona inclou un Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA) que es pren com a base per a confrontar alguns dels aspectes
mediambientals d’aquest diagnòstic. Això permetrà determinar els criteris ambientals
estratègics, els indicadors dels objectius ambientals i els principis de sostenibilitat
aplicables, de forma que es pugui identificar l’amplitud i el nivell de detall que ha de
tenir l’ISA que s’incorporarà al Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona.
El pdM també té en compte el Pla d’infraestructures de transports de Catalunya (PITC)
i altres plans d’especificació dels serveis de transport i dels criteris de qualitat
associats (com ara el Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTVC) i el Pla
estratègic de la bicicleta (PEB). Tot això es materialitza en el pdM amb la definició de
les actuacions en infraestructures de transport dins l’escenari temporal del pla i la
indicació d’estudis i previsions a més llarg termini.
Al Camp de Tarragona hi ha 3 pols singulars (definits al PTVC) que haurien de
desenvolupar els seus plans específics tal com s’estableix a l’article 8 de la Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i són:
•

L’Aeroport de Reus

•

El Port de Tarragona

•

Port Aventura.

És el Departament de la Generalitat –competent en matèria d’infraestructures de
mobilitat i de transports– qui ha de vetllar per la coherència de les determinacions que
s’estableixin en els plans directors de mobilitat i en els plans específics.
L’ISA del pdM també fa referència a altres plans específics sectorials, com ara el Pla
d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012 (en fase d’aprovació) i el
PDU de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, el Pla territorial
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, el Pla de l’energia de
Catalunya i el Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012.

La llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, en el Decret 466/2004, la Ley 9/2006 de
28 de abril sobre planes y programas i la llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de determinats plans i programes, són el marc legal que determina
l’obligació de desenvolupar l’avaluació ambiental d’aquest Pla i el procés que cal
seguir.
A això cal afegir, que el pla identifica una sèrie d’obligacions jurídiques que ha de
complir l’ordenació territorial per a la protecció del medi ambient. Entre totes les que
tracta, les més rellevants per a la mobilitat són les obligacions en matèria de canvi
climàtic i les que protegeixen el medi ambient atmosfèric. Aquestes es reprodueixen a
continuació:
Obligacions
Protocol de Kyoto
Estratègia europea sobre el canvi climàtic
Inventari permanent d'emissions de diòxid de carboni
Una xarxa temàtica contra el canvi climàtic
Una estratègia per a la implantació de la energia
eòlica a Catalunya
Uns programes d'eficiència energètica al sector
industrial i domèstic
Un programa de recuperació i tractament dels gasos
als abocadors
Canvi
climàtic

Estratègia catalana sobre el
canvi climàtic

El foment dels biocombustibles
Els posicionament de Catalunya davant dels
sistemes de compra-venda d'emissions
Un programa d'impuls i foment de la mobilitat
sostenible
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2. Legislació aplicable

Un programa d'educació ambiental i informació

La creació d'una comissió catalana del canvi climàtic.

Medi ambient
atmosfèric

Directiva 96/62/CE
Llei 34/2007 de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
Real Decret 509/2007
Directiva 2008/50/CE: Qualitat de l’aire ambient i una atmosfera més neta a Europa
Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient de la
contaminació de l'aire
Mantenir una bona qualitat de l'aire i millorar-la quan sigui necessari

TAULA 2.1: Obligacions jurídiques que ha de complir l’ordenació territorial. Font: elaboració
pròpia

Convé destacar que les línies d’actuació identificades en el diagnòstic en matèria de
canvi climàtic que més impacte tenen en el territori i la mobilitat són:
•

L’increment de l’ús d’energies netes i renovables com a mesura essencial en la
lluita contra el canvi climàtic.

•

La millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector del transport.

3

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Un programa de foment dels vehicles lliures de
gasolina
La incorporació de l'estratègia com un dels eixos
principals de l'Agenda 21 de Catalunya
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•

El foment de la mobilitat sostenible: un plantejament territorial que incorpori els
criteris de mobilitat sostenible i que penalitzi els escenaris que augmentin la
mobilitat obligada.

•

La promoció del transport públic i altres sistemes de transport que permetin
reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

•

Les mesures de precaució per prevenir o reduir al mínim les causes del canvi
climàtic i mitigar els efectes negatius.

•

La reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Pel que fa a la reducció de gasos amb efecte hivernacle, l’aplicació del Protocol de
Kyoto a la UE ha comportat l’elaboració de plans nacionals d’assignació d’emissions
(PNA) que estableixen el percentatge de reducció de les emissions que ha d’assolir
cada sector en aquests quatre anys. En el segon PNA espanyol pel període 20082012, els sectors difusos com el transport no hi han estat inclosos, una altra vegada,
de forma directa. Ara bé,si es pren en consideració que el 2004 el transport (per
carretera, marítim i aeri) va ser el responsable del 28% de les emissions de GEH, es fa
difícil pensar que els objectius d’emissió d’Espanya per a aquest període es pugin
aconseguir sense actuar de manera significativa en aquest sector. És per això que el
Govern espanyol, paral•lelament al PNA, ha posat en marxa un seguit d’estratègies
amb l’objectiu de reduir el ritme del creixement actual de l’ús de combustibles fòssils.
Tal com indica el document del PNA 2008-2012 del Ministeri de Medi Ambient, es
calcula que, seguint l’actual tendència de creixement de la mobilitat en vehicle privat,
l’any 2012 el transport s’haurà convertit en el principal emissor de GEH. Per tal d’evitar
que això passi, el Ministeri ha previst un seguit d’estratègies (canvi modal, ús eficient
del transport, millora de l’eficiència energètica dels vehicles) amb l’objectiu de reduir
les emissions de GEH associades al sector del transport. En referència a Catalunya, el
Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 preveu evitar l’emissió anual de
5,33 Mt de CO2 dels sectors difusos en el període 2008-2012. Concretament per al
sector del transport, es preveuen evitar 1,86 Mt de CO2 anuals. D’aquest total de 9,3
Mt d’estalvi d’emissions de CO2, es preveu una contribució d’aproximadament 1,6 Mt
(un 17%) des dels territoris fora de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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La legislació per a altres àmbits (soroll, gestió de residus, emissions de vehicles nous,
etc.) es comenta a la secció corresponent.

3.1. Matriu biofísica
3.1.1

El relleu

En el Camp de Tarragona predominen les zones amb pendent superior al 20%, les
quals constitueixen el 39,69% de la superfície. Les àrees planes, amb pendents
inferiors al 5%, constitueixen el 23,36% del territori.
Respecte a l’altitud, la major part de l’àmbit es localitza entre els 200 i 700 metres i un
27,08% per sota dels 200 m. La superfície localitzada per sobre els 700 metres és
inferior al 10%, principalment a les Muntanyes de Prades i a la Serra del Montsant. La
zona de la plana queda dividida principalment en dos espais. El principal es localitza
entre la zona central i el litoral; el conformen la meitat oest de la comarca del
Tarragonès i la meitat sud-oest de les comarques del Baix Camp i l’Alt Camp. El segon
espai es localitza a la part final de l’oest de la plana del Penedès i ocupa la meitat est
de la comarca del Baix Penedès. La zona de muntanya baixa i mitjana es localitza a
l’oest, nord i nord-est, englobant sobretot la comarca del Priorat i, en menor mesura, la
Conca de Barberà.
El Pla territorial general de Catalunya preveu que les zones amb pendents superiors al
20 % es considerin inadequades per a la urbanització i això comporta una dificultat per
al desenvolupament d’infraestructures de mobilitat. Les àrees amb aquestes pendents
coincideixen amb les zones de baixa i mitja muntanya de les comarques d’interior. En
canvi, també s’observen zones inadequades a l’est del Tarragonès i a la part nord del
Baix Camp, Alt Camp i Baix Penedès.
3.1.2

La hidrologia i la hidrogeologia

Els aspectes que es tracten en el diagnòstic ambiental referent a la hidrologia i
hidrogeologia són els següents:
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En aquest apartat es presenta una síntesi dels aspectes més rellevants del diagnòstic
ambiental, que pren com a punt de partida l’anàlisi realitzada en el Pla territorial i
anàlisis pròpies per ampliar la quantificació de l’estat dels impactes, sobretot els de
contaminació acústica i atmosfèrica. Per cada concepte es presenta la situació actual
–biofísica, antròpica i de paisatge– amb una consideració dels riscos associats.
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3. Diagnosi ambiental

Els aqüífers protegits i sobreexplotats

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Es localitzen 6 aqüífers protegits segons el Decret 328/1988, on s'estableixen normes de protecció i addicionals
en matèria de procediment per diversos aqüífers de Catalunya

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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Les zones vulnerables per contaminació de nitrats
Es localitzen diverses zones vulnerables per contaminació de nitrats derivats de fonts agràries
La xarxa hidrològica
L'àrea central del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt Camp i bona part de la Conca de Barberà) pertany a les
conques del Francolí i del Gaià
El Baix Penedès conté essencialment la conca de la Riera de Bisbal
El Baix Camp, al contrari, està configurat per petites conques de nombroses rieres que desguassen directament
al mar
La comarca del Priorat i l'extrem septentrional de la Conca de Barberà pertanyen a les subconques del Corb i
del Segre, de la conca de l'Ebre
Aproximació al balanç hídric
Atenent a la situació deficitària actual, al límit del minitransvasament de l'Ebre, a la necessitat d'incorporar
cabdals de manteniment (Directiva Marc de l'Aigua) i a les previsions de dèficit hídric, la disponibilitat d'aigua al
Aigues circumlitorals
Atenent a la importància que representa el sector turístic per a les zones litorals, és convenient considerar l'estat
qualitatiu de les platges i les aigues circumlitorals. Així, segons les dades del ACA de juny i juliol de 2007, als 56
punts de mostreig -i segones els paràmetres establerts per la directiva 76/160/CE, la qualitat sanitària de les
aigues de bany és considerada majoritàriament "molt bona".

TAULA 3.1: Aspectes que es tracten en el diagnòstic ambiental referent a la hidrologia i
hidrogeologia. Font: elaboració pròpia.

Aquests aspectes tenen una incidència moderada en la mobilitat, per aquest motiu
només s’esmenten amb caràcter informatiu.

3.1.3

Els hàbitats d’interès comunitari

La Directiva 92/43 d’Hàbitats (modificada per la Directiva 97/92) defineix i estableix uns
hàbitats d’interès comunitari d’acord a un o més dels criteris següents: situació
d’amenaça a nivell europeu, àrea de distribució reduïda i/o representativa. La directiva
obliga a la conservació dels hàbitats d’interès comunitari en el marc dels espais que
conformen o formaran part de la Xarxa Natura 2000.
En el Camp de Tarragona els hàbitats d’interès comunitari representen un 36,4%
(108.942 ha) de la superfície del conjunt de l’àmbit, dels quals només 13.915 ha
corresponen a hàbitats d’interès comunitari prioritari (un 4,6% del Camp de
Tarragona). La comarca que destaca per la seva extensió d’hàbitats d’interès
comunitari és el Priorat.
Els hàbitats prioritaris es localitzen principalment al Priorat, Baix Camp i la Conca de
Barberà i corresponen a dues tipologies: les pinedes submediterrànies de pinassa i els
prats mediterranis.
S’aprecia una coincidència elevada entre els habitats d’interès comunitari i els espais
d’especial interès florístic i faunístic segons la cartografia de la direcció general de
medi natural del DMAH.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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FIGURA 3.1: Tipologies d’hàbitats d’interès comunitari per comarques. Font: PTP del Camp de
Tarragona.
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FIGURA 3.2: Espais d’especial interès florístic i faunístic. Font: PTP del Camp de Tarragona.

Els hàbitats no prioritaris corresponen a nombroses categories, tot i que les més
representatives, atenent a la seva extensió, són les pinedes mediterrànies i l’alzinar.

3.1.4

Els espais naturals

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Els espais naturals de protecció especial (ENPE) del Camp de Tarragona es
concentren al sistema Prades-Montsant. Cobreixen 12.625 ha, un 4,21% del territori.
Els espais del PEIN (Pla d’espais d’interès natural) del Camp de Tarragona es
localitzen majoritàriament en zones de muntanya interior i estan situades de manera
aproximada formant un arc perimetral que deixa una extensa àrea central de plana
agrícola sense cap element protegit i una franja litoral amb pocs espais emblemàtics
de dimensions bastant reduïdes. El 5 de setembre de 2006 el govern català va aprovar
la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. Entre els espais inclosos en aquesta
ampliació destaca el Massís de Bonastre i la Vall de Vinaixa. En conjunt, la superfície
dels espais PEIN i XN2000 cobreixen 92.704 ha del territori (incloent els espais
ENPE).
Per últim, el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) delimita com a sòl
no urbanitzable, pel seu valor estratègic i natural, l’espai dintre d’una franja de 500 m
del litoral (que constitueix 10,24 ha d’espai, restant els espais PEIN).
En total, segons el Pla territorial parcial (PTP) del Camp de Tarragona, els espais
naturals amb reconeixement legal cobreixen unes 92.714 ha, és a dir, un 31% del
territori.

El PTP presenta informació sobre altres aspectes dels espais naturals, ja que ofereix
inventaris de les zones humides, els refugis de fauna salvatge i pesca i les forests
d’utilitat pública així com els acords de custòdia.

3.2.

Riscos naturals

Els riscos naturals són més rellevants per a la planificació territorial que per a la
mobilitat. La Llei 2/2002 d’urbanisme estableix en l’article 9.2 que “és prohibit
d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció
dels riscs”. Entre els aspectes assenyalats al PTP s’hi troben el risc d’inundació, el risc
geològic i el risc d’incendi forestal.
La figura 3.4 presenta de forma gràfica els riscos d’incendis i d’inundacions. Mentre
que el risc d’inundacions es concentra a la costa litoral (de major població), el risc
d’incendi afecta més el patrimoni natural de l’interior.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM
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FIGURA 3.3: Espais naturals amb reconeixement legal. Font: PTP del Camp de Tarragona.
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FIGURA 3.4: Riscos d’inundacions i d’incendis al Camp de Tarragona. Font: ERF, 2007
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Els usos del sòl

La taula 3.2. presenta l’inventari de l’ús del sòl del Pla territorial parcial del Camp de
Tarragona realitzat a partir de dades de l’any 2002.
Alt Camp
Aigua continental

9,2

Aigua marina
Infraestructures viàries
Urbanitzacions
Nuclis urbans
Zones industrials i comercials
Conreus herbacis secà
Conreus herbacis regadiu

Baix Camp

Baix
Penedès

30,6

Conca
Barberà
2,7

Priorat
131,5

Camp
Tarragonès Tarragona
90,0

264,0

15,6

1,1

418,7

1.637,1

897,0

1.428,7

1.837,2

3.132,2

86,2

13,1

3.310,0

9.807,5

488,2

1.198,6

338,7

538,3

228,5

1.014,2

3.806,6

356,8

6,1

40,1

56,8

1.738,4

5.054,0

323,2

695,2

166,1

217,6

1.604,2

3.006,2

4.377,8

2.901,0

433,9

19.973,3

1.083,6

1.985,4

30.754,9

16,7

111,4

78,5

258,8

37,9

44,8

548,1

Fruiters de secà

9.510,0

5.693,2

3.857,1

5.278,1

6.318,3

5.985,1

36.641,7

Fruiters de regadiu

2.725,8

16.739,0

2,3

102,4

713,3

4.386,0

24.668,7

Vinya
Bosquines i prats

8.627,6

32,8

4.664,7

6.192,1

2.690,9

2.124,7

24.332,6

15.506,6

23.285,3

11.195,8

18.671,9

24.565,7

6.650,8

99.876,0

Bosc d'escleròfil·les

1519,5

2796,8

29,0

3.253,3

879,7

Bosc de caducifolis

350,2

1.183,1

72,4

1.268,1

298,4

22,9

3.195,2

7.729,6

9.545,8

3.363,0

7.910,3

11.619,2

1.887,2

42.055,1

4,2

4,2

Sòl veg. Escassa o nul·la

532,9

1.521,4

1.305,0

434,5

1.271,6

864,1

5.929,5

Zones cremades

237,3

384,2

Bosc d'aciculifolis
Vegetació z. humides

Sorrals i platges
Total

53.801,9

8.478,2

478,7

95,4

86,6

69.703,7

29.623,3

65.023,1

1.100,3
49.857,7

134,8

316,8

31.886,8

299.896,5

TAULA 3.2: Usos del sòl per comarca (en hectàrees). Font: PTP del Camp de Tarragona.

Des de la perspectiva de la mobilitat, destaquen les modestes extensions de sòl que
generen gran part de la mobilitat (les urbanitzacions i els nuclis urbans constitueixen
un 4,5% de la superfície, les zones industrials i comercials un 1,0%). També es
quantifica l’extensió dedicada a les infraestructures viàries: unes 5.054 ha (un 1,7% de
la superfície total).
La figura següent mostra una representació gràfica de les dades de la taula anterior,
on es pot veure la concentració del sòl urbanitzat i de les infraestructures viàries a les
comarques del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp.
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FIGURA 3.5: Distribució dels usos del sòl per comarques. Font: PTP del Camp de Tarragona.

A la figura següent es presenta l’ús del sòl del territori on destaquen nombroses
singularitats: la importància de la vegetació natural al Priorat; la gran proporció de
conreus cerealístics de secà a la Conca de Barberà, de vinya al Baix Penedès i a l’Alt
Camp, de fruiters de regadiu al Baix Camp i al Tarragonès, i les urbanitzacions de les
comarques costaneres.

3.3.6

Dinàmiques territorials i socioeconòmiques

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

FIGURA 3.6: Usos del sòl (2002). Font: PTP del Camp de Tarragona.
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El diagnòstic ambiental del PTP tracta amb detall l’evolució i l’estructura del sector
agrícola. Essencialment, es tracta d’una disminució del pes del sector agrari tant per
l’ús del sòl (el PTP presenta dades d’una extensió del 37% l’any 2005 comparada amb
el 58% l’any 1999), com per la població ocupada (tot i que està disminuint com en el
conjunt de Catalunya, l’agricultura aporta un significatiu 5%). No obstant, aquesta
declinació general interacciona amb una tendència d’especialització; el PTP detecta 10
productes amb distintius, alguns d’ells amb projecció internacional (entre els 6
distintius de ví1, destaca la DOQ Priorat).
El PTP també identifica els conreus d’alt i molt alt rendiment agrícola. En presentar les
expectatives agràries diu que “és estratègic conservar les capacitats agrícoles...” (PT,).
El pdM també reconeix la importància de mantenir i promoure l’activitat agrícola.
Respecte al primer objectiu (secció 1.1), la capacitat d’auto-alimentació de la població
del territori ha de contribuir a la minimització dels quilòmetres recorreguts. Respecte a
la promoció dels productes de qualitat, on es tracta de penetrar als mercats del món o

1

Els altres productes de qualitat són l’avellana de Reus, l’oli de Siurana, el calçot de Valls i la
patata de Prades.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Espai agrari
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d’un consum massiu popular, destaca la rellevància del segon objectiu (de traspassar
desplaçaments als mitjans més adients). Però també, aquests municipis productius del
sector agrari podrien ser receptors de mesures orientades a millorar l’eficàcia dels
seus propis mitjans de transport (per exemple, polítiques per reduir la dependència de
combustibles de petroli orientades als vehicles d’aquest sector).
Especialització econòmica del Camp de Tarragona
Les tres comarques que configuren la plana del Camp de Tarragona compten amb una
doble especialització. El 35% dels llocs de treball són industrials, un percentatge
sensiblement superior a la mitjana catalana. Aquest sector genera el 40% del PIB, molt
per sobre del percentatge nacional. El sector serveis, en clar creixement, aglutina el
60% dels llocs de treball, orientats especialment al turisme, la construcció i, en menor
proporció, tot i que rellevant, al comerç.
Reus és una ciutat compacta, amb un marcat sector terciari, poca indústria i una
matriu agrícola de regadiu encara raonablement competitiva. Els 101.000 habitants de
Reus viuen majoritàriament en un entorn urbà. Tarragona té una estructura urbana
molt diferent a la de Reus; dels 131.000 habitants del municipi, només el 50% viuen a
la ciutat, la resta es distribueixen en 15 nuclis disseminats. Aquest format s’ha
desenvolupat cap a l’interior (com ara cap a Sant Salvador o els Pallaresos). Al voltant
de Tarragona és on es situa una potent i extensa indústria petroquímica i,
complementàriament, una activitat turística en creixement. El turisme representa un
tercer motor econòmic del Camp de Tarragona, centrat a la zona litoral (principalment
Salou i Cambrils) i fent-se extensiu a la resta de la franja litoral.
Aquesta relativa especialització ha tingut una lògica funcional durant tot el segle XX,
ha situat Reus i Tarragona en termes de complementarietat i ha mantingut un cert
sentit econòmic i socioambiental d’aquestes tres polaritats.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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FIGURA 3.7: Polaritats funcionals del Camp de Tarragona

Els impactes ambientals d’aquesta estructura funcional del Camp de Tarragona
s’identifiquen per l’ocupació del litoral, el balanç hídric deficitari, la contaminació
atmosfèrica, la fragmentació, etc. El Pla territorial conclou que, des del punt de vista de
la matriu territorial i de la sostenibilitat, l’estructura té sentit.
En canvi, en l’actualitat s’ha produït un procés de desenvolupament submetropolità,
caracteritzat per exemples com els següents:
•

la dispersió urbana produïda al nord de la ciutat de Tarragona a costa del sòl
rural de secà.

•

les ciutats centrals no desenvolupen eixamples

•

el creixement del nombre de petits polígons industrials en lloc d’ampliar els
existents

•

la nova estació de l’AVE, situada a Perafort, àrea rural de secà de l’interior

•

l’enfortiment de la primera residència a Salou i Cambrils respecte de Tarragona
i Reus, així com al Baix Penedès respecte de Barcelona.

En conseqüència, el pol turístic no està preparat per rebre residents permanents, el pol
industrial no es reforça de manera concentrada i s’incrementen els riscos i la
necessitat de mobilitat. Per tot això, la pèrdua de competitivitat del conjunt se’n pot
ressentir, sobretot el model metropolità sostenible (més dispersió, menys qualitat
ambiental, més fragmentació de la matriu ambiental, menys capacitat de la matriu
biofísica, etc.).

La residència de baixa densitat i la paràlisis dels centres urbans històrics
Al Camp de Tarrragona s’ha produït un desenvolupament residencial intens en la
franja litoral, on es localitza el 80% de la població i més del 95% de les segones
residències. El turisme ha estat l’element transformador del sòl amb grans creixements
urbanístics en llocs com Salou, Cambrils o Segur de Calafell. El model de dispersió
associat al turisme i a la segona residència també s’ha produït a la ciutat de
Tarragona. Menys de la meitat dels habitants del municipi resideixen a la ciutat central
i la resta estan disseminats en 15 nuclis (Torreforta, Sant Pere i Sant Pau, Sant
Salvador, Bonavista, la Canonja, etc.). Aquests nuclis s’han anat instal•lant a les zones
on el relleu és menys pronunciat.
L’autopista AP-7 ha estat tradicionalment el límit septentrional d’aquest model de
creixement difús i de baixa densitat. Tot i això, en aquesta última dècada aquesta
tipologia urbanística s’ha fet extensiva a municipis d’interior amb bastant densitat (els
Pallaresos, el Catllar). Perafort i, en menor mesura, la Secuita ja es troben a la frontera
d’aquests creixements. L’estació de l’AVE fa preveure una intensificació tendencial de
les dinàmiques de dispersió cap a l’interior.

La implantació industrial
La implantació de la indústria petroquímica tarragonina condiciona el model territorial.
Al Camp de Tarragona un total de 2.918 ha són d’ús industrial i s’estima que hi ha uns
149 polígons Industrials (CCOO, 2007). Segons l’anàlisi de la diagnosi (pdM document
1), els més significatius són:
•

Francolí (a Tarragona, entre el casc urbà i la Canonja)

•

Constantí (al terme de Constantí, al nord de l’Aeroport de Reus)

•

Riuclar (al terme de Tarragona, però molt a prop del casc urbà de Constantí)

•

Entrevies i Vilagrassa (als termes de Tarragona i Vila-seca, al sud del barri de
la Canonja)

•

Complex petroquímic (als termes municipals del Morell, la Pobla de Mafumet i
Perafort)

•

AgroReus (Reus)

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

la proliferació de petits nodes terciaris vinculats a la xarxa viària i a l’inversa
(nuclis periurbans que s’insereixen en la matriu agrícola)
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•

Valls (Valls)

•

Frape Behr (Montblanc).

La localització industrial ja existent i les ampliacions previstes en el PDIT (Pla director
d'infraestructures de telecomunicacions) tenen una gran importància en la delimitació
del model de creixement territorial del Camp de Tarragona. El risc tecnològic associat
a la indústria petroquímica (contaminació atmosfèrica i ambiental, risc d’explosió, etc.)
condiciona la idoneïtat d’ubicar part de població en el seu entorn, malgrat el seu
emplaçament en el corredor Reus-Tarragona.

Les àrees urbanes de segona residència en transformació
El litoral ha estat el principal receptor del model turístic de masses i és on es
concentren els problemes ambientals vinculats tant a la concentració com a la difusió
de l’activitat turística. Precisament la ruptura del model de creixement compacte
característic del model mediterrani es veu reflectit en primer terme en el litoral. Els
espais urbans/industrials comencen a interactuar amb els espais turístics generant una
situació complexa de difusió de la població urbana en les àrees suburbanes,
caracteritzades per la baixa densitat i els pocs serveis, les quals són deficitàries en
termes ambientals i d’oferta de transport. Un bon exemple d’això és el litoral del Baix
Camp i del Tarragonès en relació al sistema urbà Tarragona-Reus.
En el cas del Baix Penedès, la seva posició de ròtula entre les conurbacions de
Barcelona i Tarragona i l’increment de l’accessibilitat en transport públic (integració
tarifària, increment de freqüències del tren, etc.) i en transport privat (túnels del Garraf,
autopista Pau Casals, etc.) han comportat un augment sobtat de la reconversió de
segona residència a primera. Per exemple, Segur de Calafell compta amb més de
6.000 habitants permanents i amb més de 12.000 habitatges ja construïts que
s’ampliaran en més de 1.500. A la part del sud, Salou i Cambrils incrementen
intensament la població.
Un fenomen similar es dóna en els processos de dispersió de Tarragona i Reus, que
juntament amb la connectivitat del Camp de Tarragona amb Barcelona a través de la
C-32, han contribuït a la incorporació de noves dinàmiques urbanes. Mentre que la
residència secundària s’estanca, la demanda d’habitatge principal augmenta. A part de
la influència d’aquestes dinàmiques en el procés de definició de l’estructura urbana
(demanda d’equipaments i serveis, configuració d’espai públic, etc.), convé destacar
també el fet que l’activitat agrícola, malgrat la seva rendibilitat, difícilment pot competir
amb aquestes noves demandes d’ús del sòl.

El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques (ARE)
Les ARE són actuacions supramunicipals, promogudes per la Generalitat de
Catalunya, que es desenvolupen amb la finalitat de subvenir els dèficits d’habitatge
d’ajut públic requerits per fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i
adequat. En el marc de les ARE del Camp de Tarragona es preveuen construir 18.520
nous habitatges que ocuparan un total de 368,6 ha. Malgrat que l’horitzó d’aquesta
actuació supera el del pdM (de l’any 2015) la diagnosi feta (pdM document 1, pàg. 53)
preveu un important flux de moviments (més de 180.000 desplaçaments en dia feiner).
L’accessibilitat a les infraestructures viàries i als serveis de transport públic ha de ser
un factor clau per escollir l’emplaçament dels nous desenvolupaments urbans.
Idealment, la major part dels viatges generats haurien de ser absorbits pels serveis de
transport urbà existents o lleugerament modificats. De manera indicativa, per tenir una

Com es pot apreciar, tots els nous desenvolupaments urbans tindrien accessibilitat en
transport públic. Com s’ha dit abans, a ciutats com Tarragona i Reus la captació de
viatgers per part del servei urbà de transport és més important. Aquest aspecte no s’ha
considerat en el diagnòstic realitzat i, sens dubte, ha de ser una part important dintre
dels plans de mobilitat urbana.
Per últim, és important tenir en compte que aquests nous desenvolupaments urbans,
en funció del procés de planejament, pot ser que s’executin fora de l’horitzó temporal
del pdM. No obstant, es considera prioritari tenir-los en compte de cara a l’execució i,
sobretot, demanda de serveis.
3.3.7

Residus

Residus municipals
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, elaborades pel PTP, la
generació de residus municipals de les comarques del Camp de Tarragona l’any 2006
fou de 389.709 tones, que representen una generació mitjana d’1,93 kg/hab.dia
superior a la mitjana catalana d’1,64 kg/hab.dia.
La comarca que genera més volum de residus és el Tarragonès (42%), seguida del
Baix Camp (30%); situació coherent tenint en compte la concentració demogràfica que
presenten.
La recollida selectiva representa un 26% del total de residus recollits (la mitjana
catalana es situa en el 31,9% segons dades del 2006). Per fraccions, l’orgànica i el
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FIGURA 3.8: Emplaçament dels nous desenvolupaments. Anàlisi buffer 900 metres. Font:
elaboració pròpia.
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imatge de la localització dels nous desenvolupaments, s’han introduït en el GIS per
analitzar-ne la situació respecte a la xarxa viària i a la proximitat de línies interurbanes
d’autobusos que passen a menys de 900 metres del desenvolupament. El resultat es
mostra a la imatge següent.
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paper i el cartró són les que tenen una rellevància més gran. Un 5% de la recollida
selectiva es canalitza mitjançant les deixalleries.
Les previsions de generació de residus municipals per cadascuna de les fraccions
recollides i les necessitats d’infraestructures associades s’estableixen en el Pla d’acció
per la gestió de residus municipals de Catalunya 2005-2012 (en tramitació). El Pla
d’acció s’estructura en els següents elements: la revisió del Programa de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC), el Pla sectorial d’infraestructures de
gestió dels residus municipals per desenvolupar en el període 2005-2012 (aprovat
inicialment el 29 d’octubre de 2007 pel Consell de Direcció de l’Agència de Residus de
Catalunya), el Programa d’inversió i pla financer pel conjunt d’actuacions i la revisió i
adaptació del marc normatiu.
El Pla sectorial d’infraestructures de gestió dels residus municipals ha de permetre
racionalitzar la distribució de les instal•lacions en el conjunt del territori, cercant l’acord
territorial tant polític com social, sobre la base del nou model de gestió i dels principis
de proximitat i suficiència dels territoris, d’acord amb el VI Programa europeu de medi
ambient. Aquest pla estableix una divisió de Catalunya en 7 grans zones i 28 subzones
per tal d’optimitzar la gestió dels residus. Els territoris que conformen el Camp de
Tarragona han quedat englobats a la zona 4 –àmbits 4.1 i 4.2– i a la zona 5.
ZONA
COMARQUES DE
TARRAGONA

4.1 Alt Camp + Baix Camp + Baix Penedès + Tarragonès

COMARQUES DE
TERRES DE L’EBRE

5.1 Baix Ebre (part) + Priorat + Ribera d’Ebre + Terra Alta

•

•

4.2 Conca de Barberà

TAULA 3.3: Zones i subzones de les comarques de Tarragona

Zona

Zona 5- comarques
terres de l’ebre

Zona 4- comarques de tarragona
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SUBZONES

Àmbit

Planta

Estat

Ubicació

Alt Camp +
Baix
Penedès +
Tarragonès

Planta tractament RESTA Botarell

nova

Botarell(Baix Camp)

Planta tractament RESTA Tarragona (2 plantes)

nova

Tarragona / sense
ubicació

Planta valorització rnergètica rebuig Tarragona
(millores)

existent

Tarragona
(Tarragonès)

Planta voluminosos

nova

Pendent ubicació

Nou dipòsit controlat rebuig final

nova

Pendent ubicació

Planta compostatge FORM Conca de Barberà
(millores)

existent

Conca de Barberà

Planta tractament RESTA + voluminosos

nova

Conca de Barbèra

Dipòsit controlat rebuig Conca de Barberà

existent

Conca de Barbèra

Planta compostatge FORM

nova

Pendent ubicació

Planta tractament RESTA + voluminosos

nova

Tivissa (Ribera d’Ebre)

Dipòsit controlat rebuig Tivissa

existent

Tivissa (Ribera d’Ebre)

Conca de
Barberà

Baix Ebre1
+ Priorat +
Ribera
d’Ebre +
Terra Alta

TAULA 3.4: Plantes existents i de nova creació contemplades en el Pla sectorial
d’infraestructures de l’àmbit del Camp de Tarragona

Catalunya
Unitat
Ciutadans / clients
Habitants
Impactes
Pla Acció 2005-12: residus municipals fracció orgànica
Pla Acció 2005-12: residus municipals total selectiva
sense fracció orgànica
Pla Acció 2005-12: residus municipals resta
Residus municipals totals

Pla Acció
Residus
Municipals
2006

evolució
esperada
2012

Camp de Tarragona
variació
(base 2012)

persones

dades ARC
evolució
elaborades per esperada
PTP
2012
553.000

variació
(base 2012)

639.000

15,6%

tones anuals

303.821

1.134.463

273,4%

19.485

72.758

273,4%

tones anuals
tones anuals

792.888
3.024.800
4.121.509

1.564.604
1.940.157
4.639.224

97,3%
-35,9%
12,6%

81.839
288.385
389.709

161.492
184.975
419.226

97,3%
-35,9%
7,6%

TAULA 3.5: Pronòstic de les tones de residus municipals de Catalunya i per al Camp de
Tarragona. Font: elaboració pròpia des de les dades de l’ARC i el PTP.

Mentre que altres municipis catalans estan iniciant projectes per equipar els vehicles
de recollida de residus amb sistemes per donar un seguiment quantitatiu (per exemple
Mollet, Sant Vicenç de Montalt), no s’ha trobat evidència d’aquest tipus d‘iniciativa dins
del Camp de Tarragona. Sense aquests tipus de sistemes no es poden quantificar les
tones o els quilòmetres recorreguts per l’activitat de recollida de residus municipals.
Sembla que els municipis del territori encara estan implantant els processos
administratius per cobrir tot el territori. No obstant, si es vol arribar a les previsions del
Pla d’acció de residus municipals, es pot anticipar un augment significatiu del parc dels
vehicles de recollida durant els propers anys.
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Les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) no inclouen indicadors de la mobilitat
generada per la recollida i tractament de residus. El pronòstic de generació de residus
fet per Catalunya al Pla d’acció de residus municipals dóna factors de creixement per
al període 2006-2012 que han estat aplicats als valors del Camp de Tarragona
elaborats al PTP. El pronòstic preveu recollir un 53% dels residus municipals i destaca
l’augment de la fracció orgànica que es preveu recollir, que passa de menys de les
20.000 tones actuals a més de 70.000 tones l’any 2012.

Residus industrials

En els últims anys els residus industrials han experimentat un augment motivat, entre
altres causes, per l’increment de llots de depuració declarats. El Programa de gestió
de residus industrials a Catalunya (PROGRIC) 2007-2012 (aprovat inicialment
l’octubre del 2007), pren com a principi rector la reducció dels moviments de residus, i
estableix, en cas que es derogui l’ampliació del dipòsit de CORDA, la necessitat urgent
d’emplaçar un dipòsit controlat de residus no perillosos (com a mínim d’un milió de
metres cúbics) a les comarques de l’Alt o Baix Camp. També preveu la possibilitat i la
idoneïtat d’emplaçar-hi una planta de preparació de combustible a partir de residus i
considera lògica la possible ubicació d’una planta de tractament de sòls a la
demarcació de Tarragona.
Residus de la construcció
Les infraestructures de gestió dels residus de la construcció al Camp de Tarragona es
concreten en 3 dipòsits controlats en funcionament ubicats al Baix Camp (Botarell) i al
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La generació de residus industrials al Camp de Tarragona és superior a la generació
de residus municipals (586.511 tones/any envers 389.744 tones/any). El gruix dels
residus generats el conformen els no especials, majorment tractats per valorització
externa o deposició controlada. Les tres comarques més industrialitzades –
Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp– generen quantitats significatives de tones de
residus industrials especials, majorment tractats per valorització externa, depuració o
incineració.
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Tarragonès (la Budallera i la Capellana, tots dos a Tarragona), 2 més en fase inicial
d’explotació a l’Alt Camp (Valls) i al Priorat (Falset), un projecte en tràmit al Baix
Penedès, així com 5 plantes de valorització més en tràmit en tot l’àmbit. Al Tarragonès
també s’hi ubiquen una planta de reciclatge (Torredembarra) i una altra de triatge de
residus de la construcció (Tarragona).
El Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2005-2012
(PROGROC, aprovat inicialment l’octubre de 2007) estableix una previsió en l’horitzó
del 2012 de 8 dipòsits controlats i de 8 plantes de valorització.
3.3.8

La xarxa d’infraestructures del transport

El desenvolupament i la integració de les xarxes de transport col•lectiu i dels mitjans
no motoritzats
Tant el PTP com aquesta diagnosi (veure l’apartat 3.3.6) atribueixen el baix rendiment
de les alternatives al transport privat a la mancança d’una oferta vertebrada i
connectada que pugui oferir solucions porta en porta que siguin competitives amb
l’opció del cotxe.
El Camp de Tarragona posseeix actualment una xarxa d’infraestructures ferroviàries
molt considerable (uns 284 km de via, principalment d’ús mixt), en què es troben
enclavades 28 estacions. No obstant, l’oferta de serveis ferroviaris que es dóna al
Camp de Tarragona no proporciona una alternativa competitiva; per exemple, només
existeix una oferta de més de 10 serveis diaris entre Tarragona i Reus. El territori és
travessat per la nova línia d’alta velocitat del corredor Madrid-Barcelona-Frontera, i
compta amb l’estació del Camp de Tarragona, prop de Perafort. El projecte de
corredor mediterrani és una actuació ja en marxa que serviria per ampliar la
infraestructura ferroviària, així com per desplaçar els moviments de llarga distància i
regionals que actualment recorren l’eix costaner. Existeix un compromís que preveu el
funcionament de l’eix del Corredor del Mediterrani l’any 2012.
L’existència d’infraestructura i l’oportunitat que ofereix el desplaçament de la línia AVE,
que en definitiva allibera més infraestructura al Camp de Tarragona, permetria
estructurar una creació i/o reordenació dels serveis ferroviaris que, com els de
rodalies, potenciéssin el canvi modal cap a modes més sostenibles. La proposta de
nous serveis (tant de rodalies com de regionals) del Pla de transports de viatgers de
Catalunya 2008-2012 constitueix una base fonamental per a la planificació de les
actuacions del pdM. Una altra millora d’infraestructura ferroviària ja planificada dins del
termini del pdM és l’actuació TramCamp (de la fase 1 del PITC). Tenint en compte
l’avançament del projecte de corredor mediterrani (per exemple, la ubicació definitiva
de l’Estació Central) i el dels estudis per a variar els trajectes ferroviaris de les
principals poblacions, s’ha vist com el projecte TramCamp ha estat sotmès a un nou
estudi per a definir-ne el trajecte i es reconeix la importància d’aquesta actuació per
traçar una oferta de xarxa per als passatgers del territori.
Queda clar que el seguiment de la planificació i de l’evolució de la xarxa ferroviària és
una necessitat clau per implantar els nous serveis proposats al PTVC pel mateix pdM i
pels plans urbans. Aquest seguiment i planificació també han d’impulsar millores als
Intercanviadors. Les actuacions proposades tenen en compte les necessitats de
connectar els serveis de tren i de bus amb la nova visió de xarxa de trens de
passatgers, així com altres actuacions per integrar les estacions de bus. El diagnòstic
ha quantificat una oferta total actual de menys de 2.000 places de pàrquing de cotxes i
proposa millores relacionades amb la transformació de la xarxa de transport públic.
Els operadors d’autobús col•laboren amb la implantació del Sistema Tarifari Integrat.
També existeixen bones pràctiques de serveis de baixa demanda que cal coordinar i
transferir. Els punts dèbils inclouen una mancança de carril bus a tot el territori i una

Dins d’aquest territori de 2.999 km2, només hi ha uns 50 km de carril bici (tots
localitzats a zones urbanes). Existeixen bons exemples de zones de vianants, però el
ciclista/vianant/PMR2 no té un bon grau d’accés a la xarxa de transport col•lectiu o als
llocs generadors de mobilitat.
La xarxa viària i el transport privat
L’oferta d’autopistes i autovies per milió d’habitants del Camp de Tarragona és quatre
vegades superior a la de l’àmbit metropolità de Barcelona i dues vegades superior a la
de les comarques gironines. Existeix un elevat volum de trànsit de pas que no pertany
a l’àmbit del Camp de Tarragona i el 50% discorre per autopistes i autovies, mentre
que la xarxa comarcal només n’absorbeix un 10%. Només així s’explica que el nivell
d’utilització de la xarxa viària del Tarragonès sigui similar a la de l’àmbit metropolità de
Barcelona i estigui molt per sobre de la resta del conjunt de les comarques catalanes.
Des de la diagnosi (pdM document 1) es conclou que, amb les actuacions ja
programades, la xarxa viària dóna un bon nivell de servei pels moviments estratègics
de la xarxa bàsica. Es necessiten actuacions per resoldre problemes puntuals (de
soroll / concentracions d’accidents). El disseny de les vies no assegura la prioritat dels
usuaris de transport col•lectiu/bicicleta/peu (sobretot, no s’assegura un bon nivell
d’accés fins a l’arribada a la destinació per les vies locals). Actualment els
equipaments de control i vigilància de la xarxa bàsica no estan centralitzats i aquest fet
dificulta seriosament la capacitat d’implantar estratègies de gestió del trànsit.
Existeix l’efecte barrera de determinades infraestructures lineals. La presència
d’aquests corredors es fa especialment evident en la franja litoral, però no és exclusiva
d’aquest àmbit. Per exemple, a la Conca de Barberà, entre Vimbodí i Montblanc, es
genera una barrera d’infraestructures constituïda per l’AP-2 i la N-240 per un costat i
les línies de tren d’alta velocitat i convencional, per l’altre.
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falta de bases de dades per facilitar informació coherent (tant per l’usuari com per a
finalitats de planificació). S’hauria de millorar la connectivitat i planificació entre els
serveis de bus urbans i els serveis interurbans.
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L’energia

L’11 d’octubre del 2005 el Govern va aprovar el Pla de l’energia 2006-2015 de
Catalunya (PEC) amb els següents objectius:
•

Aconseguir una reducció de les ineficiències i dels consums innecessaris.

•

Corregir el rumb dels darrers anys i assolir una millora de la intensitat
energètica de l’1,74% anual en el període 2006-2015.

El PEC presenta xifres de l’evolució del balanç energètic de Catalunya fins a l’any
2006. L’any 2006, uns 6.143 kTEP (un 38,7% del total de 15.873 kTEP) va ser
consumit pel sector de transport. El PEC comenta que el sector de transport continua
sent el principal sector consumidor d’energia (per davant de la indústria amb un 32% i
altres sectors).

2

Persona amb mobilitat reduïda

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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FIGURA 3.9: Consum d’energia final a Catalunya (milers de tones equivalents de petroli). Font:
Pla d’energia de Catalunya 2006-2015

Les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) defineixen com a indicador del consum
d’energia els kilograms de combustible consumits anualment per habitant, xifrant el
valor base per l’any 2004 en 862 kg/habitant. Amb 7.134.697 habitants, les dades del
PEC donen un valor de l’indicador DNM per l’any 2006 de 861 kg/habitant.
Tal com reconeix el PTP, “no es disposa de dades específiques i segregades sobre el
sector energètic en l’àmbit del Camp de Tarragona”. El PTP presenta dades de
l’evolució del consum energètic del municipi de Tarragona destacant que el consum
industrial és superior tant al consum domèstic com al municipal (no es presenten
dades del consum per al sector del transport).
El PTP presenta un esquema de les fonts energètiques actuals i futures del Camp de
Tarragona i hi identifica projectes importants d’implantació de l’energia renovable
(eòlica i solar). Les propostes del pdM inclouen diverses actuacions per millorar l’oferta
ferroviària (de passatgers i de mercaderies) i es considera d’importància estratègica
comptar amb un augment de la capacitat de producció d’electricitat per poder
aconseguir tant una reducció de la dependència actual sobre combustibles de petroli
com eficàcies energètiques relacionades amb el traspàs de passatgers i béns a aquest
mitjà de mobilitat.
El PEC presenta el seu objectiu en termes d’indicador de la intensitat energètica
quantificant el valor (en consum energètic final) de l’any 2006 en 110 TEP/M€. El Pla
de l’energia de Catalunya, aprovat el 2005, fixa com a objectiu atenuar el ritme de
creixement del consum energètic en el sector del transport de manera que no superi
l’1% anual. La tendència actual situa aquest increment en un 1,7% anual. Les DNM
preveuen un creixement de la mobilitat i, com a conseqüència, un augment del consum
energètic. La xifra nacional de 925 kg/habitant per l’any 2012 es converteix en 933
kg/habitant per l’any 2015, any final del pdM.

Per tal de dur a terme el seguiment i l’avaluació dels resultats de les Directrius
nacionals de la mobilitat, el novembre passat el DPTOP va realitzar una
consulta a l’ICAEN a fi que ens resolgués els indicadors d’energia de les
directrius. La seva resposta, pel conjunt de tot Catalunya va ser:
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

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) expressats en kep/habitant són les següents:

Any

1998

1999

2000

2001

2002

Consum
carburants
automoció per
habitant
(kep/habitant)

689,7

714,4

729,6

741,5

735,2

Any

2003

2004

2005

2006

2007

Consum
carburants
automoció per
habitant
(kep/habitant)

735,5

748,9

722,8

719,6

727,3

TAULA 3.6: Consum de carburant automoció per habitant, Catalunya (quilograms equivalents
de petroli). Font: ICAEN 2008

Seguint aquesta nova línia, per la població del Camp de Tarragona s’han calculat 852
kep/habitant per l’any 2006, utilitzant el valor publicat per l’ICAEN ponderat per la
província de Tarragona.
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energètic degut al 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).
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La diagnosi de la mobilitat del territori es presenta en detall al document 1 del pdM.
Aquest apartat intenta resumir els elements destacats al document de referència de
l’ISA:
•

Resum de l’anàlisi de la mobilitat quotidiana

•

L’estacionalitat de la demanda

•

Resum de l’anàlisi dels centres generadors de la mobilitat

•

Consideració dels combustibles alternatius

•

La seguretat viària

•

Principals fluxos de mobilitat i repartiment modal actual

La mobilitat quotidiana: repartiment modal, gènere i edat
A partir de l’enquesta de mobilitat quotidiana del 2006 s’assenyala que els 527.531
habitants del Camp de Tarragona (7,7% de la població catalana) fan 1,849 M de
desplaçaments en dia feiner (un 8,0% de la mobilitat catalana), una mitjana de 3,51
desplaçaments per persona dins de l’àrea del Camp, dada que si la comparem amb el

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

3.3.10 La mobilitat
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quadre anterior ens indica que prop de vuitanta mil viatges es porten a terme fora de
l’àrea del Camp

Feiner
%
Dissabte i Festiu
%

No Motoritzat

Transport públic

Transport privat

Total

858.659

108.717

881.985

1.849.361

46,4%

5,9%

47,7%

100

527.436

45.117

737.771

1.310.324

40,3%

3,4%

56,3%

100

TAULA 3.7: Quotes de la mobilitat dels desplaçaments del territori. Font: elaboració pròpia,
EMQ-06 dades del Camp de Tarragona.

Relació amb altres àmbits territorials
L’any 2006, l’autocontenció municipal mitjana era d’un 72,5% (EMQ06), pràcticament
al mateix nivell que als anys 1996 i 2001 .

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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FIGURA 3.10: L’autocontenció municipal. Font: PTOP, EMQ’06

L’anàlisi de la mobilitat del Pla territorial indica unes dades de mobilitat semblants a
l’enquesta EMQ06, fet que ens permet comparar-les en un període de deu anys. A la
figura 3.11 es mostren els desplaçaments diaris intercomarcals generats cap a fora de
l’àmbit del Camp de Tarragona (considerats a partir de 100) i el repartiment modal
corresponent, analitzats al Pla territorial (groc: individual; blau: col·lectiu per ferrocarril;
porpra: col·lectiu per carretera).

A la figura 3.12 es mostren els desplaçaments diaris intercomarcals (considerats a
partir de 100) i repartiment modal (groc: individual; blau: col·lectiu per ferrocarril;
porpra: col·lectiu per carretera) atrets des de fora de l’àmbit del Camp de Tarragona.
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FIGURA 3.11: Desplaçaments diaris intercomarcals generats cap a fora. Font: Pla territorial, a
partir de dades de l’EMO’01.

FIGURA 3.12: Desplaçaments diaris intercomarcals des de fora. Font: Pla territorial, a partir de
dades de l’EMO’01.
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Les matrius de les enquestes EMQ06 han estat elaborades a nivell comarcal; la taula
3.8 mostra els resultats per mitjans de transport i per dia feiner. Des dels totals de
desplaçaments observem que la gran majoria dels moviments es fan dintre de la
mateixa comarca (6% d’un total del 7% dels moviments en el cas de l’Alt Camp, 27%
d’un 31% en el cas del Baix Camp i un 36% d’un 40% per al Tarragonès, etc.). Els
desplaçaments destí (percentatges de les columnes) i origen (percentatges de files)
són semblants.
El Tarragonès genera el 40% de tots els desplaçaments, el Baix Camp el 31%, el Baix
Penedès el 14% i l’Alt Camp un 7%, amb contribucions inferiors al 5% en els casos de
la Conca de Barberà i el Priorat.
Per als moviments no motoritzats gairebé tots són interns de cada comarca. Per als
moviments amb transport privat i transport públic els més significatius són els
desplaçaments entre el Baix Camp i el Tarragonès; dels quals un 9,7% és en transport
públic (fluxos en els dos sentits) i un 10,5% en transport privat. Destaca l’alt
percentatge dels desplaçaments entre el Baix Penedès i l’exterior en transport públic
(8,3%), un percentatge més alt que el flux entre el Tarragonès i l’exterior (6,2%) o el
Baix Camp i l’exterior (3%). En el cas del transport privat es veu la mateixa diferència,
però no és tant marcada.
L’anàlisi feta amb dades de l’enquesta de mobilitat obligada de l’any 2001 mostra
percentatges semblants tant per al transport privat com per al transport públic, malgrat
les diferències entre les enquestes i els anys transcorreguts.
La taula 3.9 recull el repartiment modal per cada comarca en dia feiner, dissabtes i
festius i els totals setmanals. En dia feiner es veu una variació del percentatge dels
desplaçaments amb mitjans no motoritzats entre el 39% (Baix Penedès) i el 50% (Baix
Camp). Els percentatges dels desplaçaments amb transport públic oscil·len entre un
3,7% (Conca de Barberà) i un 7,4% (Tarragonès).

Transport Públic
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Exterior
Total

Transport Privat
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Exterior
Total
Total
Desplaçaments
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Exterior
Total

6,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,9%

Alt Camp
3,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,5%
0,3%
4,6%

Alt Camp
6,2%
0,4%
0,1%
0,3%
0,0%
0,8%
0,1%
7,9%

Alt Camp
6,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,4%
0,1%
7,2%

Baix Camp
0,0%
34,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
34,6%

Baix Camp
0,2%
12,0%
0,1%
0,1%
0,2%
5,0%
1,4%
19,1%

Baix Camp
0,4%
22,1%
0,1%
0,1%
0,1%
5,2%
0,6%
28,6%

Baix Camp
0,2%
27,2%
0,1%
0,1%
0,1%
2,9%
0,4%
30,8%

Baix
Penedès
0,0%
0,0%
12,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,8%
Baix
Penedès
0,2%
0,1%
8,0%
0,0%
0,0%
0,3%
4,1%
12,8%
Baix
Penedès

Conca de
Barberà
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
Conca de
Barberà
0,1%
0,1%
0,0%
1,2%
0,0%
0,1%
0,4%
1,9%
Conca de
Barberà

0,1%
0,1%
13,0%
0,0%
0,0%
0,7%
1,4%
15,4%

0,4%
0,1%
0,0%
2,5%
0,0%
0,2%
0,2%
3,3%

Baix
Penedès
0,1%
0,1%
12,6%
0,0%
0,0%
0,3%
0,9%
14,1%

Conca de
Barberà
0,2%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,1%
0,1%
3,4%

Priorat
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
1,8%

Priorat
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,1%
1,5%

Priorat
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
1,1%
0,1%
0,1%
1,5%

Priorat
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,1%
1,6%

Tarragonès
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
39,5%
0,1%
39,8%

Tarragonès
0,3%
4,7%
0,2%
0,1%
0,0%
40,3%
2,9%
48,6%

Tarragonès
0,8%
5,3%
0,7%
0,2%
0,1%
31,9%
0,8%
39,7%

Tarragonès
0,4%
2,9%
0,4%
0,1%
0,0%
35,9%
0,6%
40,3%

Exterior
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,4%

Exterior
0,3%
1,6%
4,2%
0,3%
0,0%
3,3%
1,9%
11,6%

Exterior
0,1%
0,6%
1,4%
0,2%
0,1%
0,8%
0,5%
3,7%

Exterior
0,1%
0,4%
0,9%
0,1%
0,1%
0,6%
0,5%
2,6%

Total
6,8%
34,6%
12,8%
3,7%
1,8%
39,8%
0,4%
100,0%

Total
4,4%
19,0%
12,8%
1,9%
1,4%
49,4%
11,1%
100,0%

Total
7,9%
28,7%
15,4%
3,3%
1,4%
39,6%
3,7%
100,0%

Total
7,2%
30,9%
14,1%
3,4%
1,6%
40,3%
2,6%
100,0%

TAULA 3.8: La mobilitat entre comarques i per mitjans de transport (dia feiner). Font: elaboració
pròpia de les dades de l’EMQ’06.
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Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Exterior
Total

Alt Camp
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Comarca
No Motoritzat
Transport públic
Transport privat
Total
Alt Camp
42,8%
4,0%
53,2%
Baix Camp
50,2%
4,2%
45,6%
Baix Penedès
39,4%
6,9%
53,7%
Conca de Barberà
48,4%
3,7%
47,9%
Priorat
47,9%
5,8%
46,3%
Tarragonès
46,5%
7,4%
46,1%
Total
46,4%
5,9%
47,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Dissabte i Festiu
Comarca
No Motoritzat
Transport públic
Transport privat
Total
Alt Camp
40,2%
0,8%
59,0%
Baix Camp
39,9%
2,9%
57,2%
Baix Penedès
38,6%
3,1%
58,3%
Conca de Barberà
47,9%
2,8%
49,3%
Priorat
55,8%
2,2%
42,0%
Tarragonès
39,7%
4,7%
55,5%
Total
40,3%
3,4%
56,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total Setmanal
Comarca
No Motoritzat
Transport públic
Transport privat
Total
Alt Camp
42,2%
3,3%
54,5%
Baix Camp
47,9%
3,9%
48,3%
Baix Penedès
39,2%
6,1%
54,7%
Conca de Barberà
48,3%
3,5%
48,2%
Priorat
49,7%
5,0%
45,3%
Tarragonès
45,1%
6,8%
48,1%
Total
45,1%
5,3%
49,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

TAULA 3.9: La mobilitat de les comarques per mitjans de transport. Font: elaboració pròpia de
les dades de l’EMQ’06.

De l’nquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya de l’any 2006 (EMQ06) se’n desprèn
que al Camp de Tarragona es produeixen més d’1,9 milions de desplaçaments en dia
laborable (etapes de viatge) i més d’1,3 milions en dies festius. Això representa 3,51 i
2,48 viatges per persona en dia laborable i en dia festiu respectivament. Les dades de
l’EMQ donen el pes relatiu que tenen els mitjans de transport de passatgers per a tots
els territoris de Catalunya. La taula 3.10 detalla la distribució modal d’aquests viatges
al Camp de Tarragona i els compara amb els de la resta de Catalunya. No inclou
dades dels 3 milions de visitants de turisme ni la mobilitat de gent amb segona
residència al territori. Tampoc inclou la mobilitat de transport professional (el transport
de mercaderies encara no ha estat estudiat de manera sistemàtica amb enquestes).

47,3

45,9

45,1

44,6

Bicicleta

0,5

0,6

0,9

0,9

Tren serveis locals

1,1

1,1

8,3

7,6

Tren regional / llarg recorregut

0,2

0,2

0,1

0,1

Altres mitjans de transport
públic (taxi, avió..)

1,5

1,3

1,6

1,4

Bus (urbà i interurbà)

3,2

2,8

5,7

5,1

(Transport públic)

6,0

5,4

15,7

14,2

(Transport no motoritzat)

47,8

46,5

46,0

45,5

Transport privat

46,2

48,0

38,4

40,3

1.927.302

12.371.493

23.084.291

147.850.588

Total (etapes) tots els mitjans

TAULA 3.10: Quota de la mobilitat en dia feiner/setmana per mitjà de transport: Camp de
Tarragona i Catalunya. Font: ATM, PTOP, 2007.

Com es pot comprovar, el transport públic mostra valors molt discrets d’utilització al
Camp de Tarragona, mentre que els desplaçaments en vehicle privat són
significativament superiors al total de Catalunya. La falta d’un servei ferroviari local és
un desaprofitament de la bona dotació d’infraestructures ferroviàries que, durant el
termini del pla, es renovaran i es facilitarà la jerarquització per implantar uns serveis de
trens locals que haurien de formar la columna vertebral de l’oferta del transport
col•lectiu.
La quota actual de desplaçaments quotidians amb bicicleta no arriba a l’1%. Aquesta
situació, inacceptable des d’una perspectiva de sostenibilitat, s’atribueix en part a la
mancança d’infraestructura (veure 3.3.3), però també a la falta d’una oferta integral
que promogui combinacions de bici-tren. L’EMQ06 també posa de manifest que el
grau d’intermodalitat del Camp de Tarragona és baix: mentre que a Catalunya un 7,3%
dels desplaçaments diaris són multimodals, al Camp de Tarragona aquest percentatge
es redueix fins a un 3,9%.
Pel que fa a l’autocontenció comarcal, el 71,5% del total de desplaçaments efectuats
per la població resident a les comarques de Tarragona en dia laborable i el 56,3% en
cap de setmana tenen origen i destinació a la mateixa comarca de residència. Les
comarques que presenten un grau més elevat d’autocontenció són el Baix Camp, el
Tarragonès i la Conca de Barberà. La que presenta un menor grau d’autocontenció és
el Baix Penedès (val a dir que la proximitat al pol de Barcelona, amb serveis de tren
d’una freqüència superior a la resta de les comarques generen un volum més alt de
passatgers de tren). Reus i Tarragona conjuntament amb Cambrils, Salou i Vila-seca
constitueixen una població actual de 300.000 habitants. Aquesta segona metròpolis
catalana encara no disposa d'un sistema de ferrocarril de rodalies.
A través de l’anàlisi del l’EMQ realitzada en el diagnòstic s’ha comprovat que la
debilitat de l’oferta de transport públic es tradueix en una baixa utilització tant per part
de les dones com dels homes que resideixen i visiten el Camp de Tarragona. En
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concret, mentre que en dia laborable el 16,3% de les dones es desplacen en transport
públic a Catalunya, al Camp de Tarragona ho fa només el 6,8%. La diferència pel que
fa als homes és igualment significativa amb un 12, 2% a Catalunya en contraposició al
5% al Camp. Pel que fa a la desagregació per edats, destaca que el grup d’edat
comprès entre els 30 i els 64 anys és el que menys utilitza el transport públic en favor
de l’ús del vehicle privat. La gent sense cotxe experimenta importants problemes
d’accés als serveis i als llocs de treball, sobretot a les àrees de baixa densitat de
població.
Seguint les pautes del document de referència de l’ISA s’inclou l’anàlisi del repartiment
modal a nivell de corredors a l’apartat 5 d’aquest document.
L’estacionalitat de la demanda
La Costa Daurada disposa de 92 quilòmetres de costa, una forta oferta de sol i platja
que es complementa amb cultura (Tarragona: ciutat patrimoni de la Humanitat, i Reus:
seu natal de Gaudi, els monestirs de Santes Creus i Poblet, enoturisme pel Priorat i
Montsant...) i esbarjo (Port Aventura, el Parc Natural de la Serra del Montsant...) Amb
3 milions de viatgers el 2007, la Costa Daurada és la tercera marca més important (de
les 8 marques catalanes) en nombre de viatgers, després de Barcelona i la Costa
Brava.
L’anàlisi feta (document 1 – diagnosi) xifra una sobredemanda estival que s’expressa
de la següent manera:
•

D’un 20 a un 25% per a tots els serveis de busos interurbans de la província de
Tarragona.

•

Pel que fa al trànsit i a la xarxa viària es dóna una sobredemanda d’un 10%.

•

L’Aeroport de Reus mou el 95% dels passatgers durant els sis mesos de maig
a octubre.

Davant aquesta situació, la visió que s’ha seguit en la redacció del pdM és que les
actuacions principals afavoreixin un sistema de transport que tingui una capacitat
suficient per a satisfer la demanda a totes les èpoques de l’any. Aquesta és una de les
idees principals per desenvolupar un sistema de rodalies ferroviàries que aporti l’oferta
fonamental equilibradora del transport del Camp, sobre la qual es recolzin altres
serveis com ara les línies urbanes/interurbanes d’autobús i la dependència sobre el
transport privat.

L’anàlisi dels centres generadors de la mobilitat
El Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC08-2012, pàg. 125) utilitza una
anàlisi per a tots els territoris catalans en funció d’una classificació de polaritats segons
(bàsicament) criteris de població (2006) per definir els serveis de transport públic
(ferroviaris i de carretera).

Nombre de
municipis a Camp
de Tarragona

Identificació dels pols del Camp de
Tarragona

Pol regional

5

1

Tarragona

Pol de 1r ordre,
grup A

31

5

Cambrils, el Vendrell, Reus, Salou,
Valls

Pol de 1r ordre,
grup B

69

6

Calafell, Falset, Montblanc, Montroig del Camp, Torredembarra, Vilaseca

Pol de 2n ordre

59

53

Constantí, Cunit, Riudoms, Roda de
Barà, Vandellòs i Hospitalet de
l’Infant

Pol singular

10

3

Aeroport de Reus, Port de
Tarragona, Port Aventura4

Total

174

17

TAULA 3.11: Polaritats del Camp de Tarragona segons classificació del PTVC08-2012. Font:
elaboració pròpia des de la taula 57, pàg. 127, PTVC.

La taula 3.11 presenta els 20 pols identificats (17 municipis) com de 1r o 2n ordre, més
els pols singulars. La diagnosi inclou una anàlisi dels dos pols singulars del territori –
l’Aeroport de Reus i Port Aventura– i també analitza:
•

Els polígons industrials

•

Centres comercials

•

Centres de salut

•

Centres educatius

•

Àrees residencials estratègiques de nous habitatges.

La diagnosi identifica el nivell de planificació (pdM, PMU o plans específics) en què
s’han de tractar els diferents llocs.

Combustibles alternatius
L’increment del preu dels combustibles, en una cursa imparable de creixement els
anys anteriors i durant el temps de redacció del pdM, presenta un risc per a l’economia
i el medi ambient de Catalunya. No obstant, el mateix factor representa una oportunitat
per a les actuacions destinades a afavorir l’ús del transport públic. En ambdós casos
calen iniciatives per reduir la dependència dels combustibles derivats del petroli.
S’estima que el Camp de Tarragona tindrà una capacitat productiva d’unes 800.000
tones de biodièsel anuals a partir de l’any 2010. Els biocombustibles són un element
important per als anys de transició cap a altres alternatives (pila d’hidrogen, etc.) i per
tant, un element important per a aquest pla. El pdM proposa actuacions per fomentar
3

Amb el criteri de 5.000 – 10.000 habitants, Roda de Barà (5.925 habitants) i Riudoms (5.925)
s’inclouen amb Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant (5.134) com a pols de 2n ordre.
4
Port Aventura és un terreny que pertany als municipis de Salou i Vila-seca (pols de 1r ordre)
amb administració per consorci propi.
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el consum dels biocombustibles produïts al territori, amb la idea d’integrar-ho amb
l’augment del reciclatge de residus orgànics previstos pel Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals.
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Actualment, només la línia 24 de l’EMT funciona amb bus híbrid i una altra amb
biodièsel; una mitja dotzena del total d’uns 300 busos circula de forma no contaminant.
Per la grandària de les seves flotes, l’empresa Plana i l’EMT de Tarragona
s’identifiquen com els operadors amb el més alt potencial per considerar aquest tipus
d’actuació.
No s’han pogut recollir dades d’un inventari dels vehicles de les flotes municipals o
dels serveis de recollida d’escombraries. Als carrers de Tarragona s’observen vehicles
elèctrics del contractista de recollida d’escombraries (FCC). Durant un pdM de sis anys
els diferents municipis i altres actors amb servei de recollida d’escombraries (Port de
Tarragona, Port Aventura...) renovaran aquests contractes. Així, es proposa que un
dels actors principals lideri una iniciativa per redactar un plec de condicions que
augmenti les prestacions ecològiques dels vehicles de la flota del contractista.
La seguretat viària
Entre els anys 2000 i 2006 el nombre de morts en accidents de trànsit es va reduir un
21% en total, amb un augment d’un 27% a la zona urbana, mentre que els morts a la
zona interurbana van disminuir un 40%. El nombre de ferits greus també es va reduir i
el nombre de víctimes amb ferides lleus va augmentar. L’evolució positiva s’atribueix a
millores de vigilància (els controls d’alcoholèmia van ser doblats: des d’uns 30.000
controls anuals el 2001 fins als 60.000 el 2005) i a les millores de les carreteres
(només un tram de la C-246 entre el Vendrell i Valls figura dins dels 10 trams de major
risc segons l’anàlisi EuroRAP de la xarxa viària catalana de l’any 2002). Les carreteres
amb més de 50 accidents anuals són la N-340, l’AP-7, la C-14, la C-12 i la N-420.
En el 58% del total d’accidents (50% dels que tenen víctimes mortals) hi ha involucrat
almenys un vehicle lleuger (turisme, furgoneta). Els vehicles pesants participen més en
el percentatge dels accidents amb morts (20%) que en el del total d’accidents (7%).
Els vehicles de dues rodes figuren en un 24% del total d’accidents amb víctimes. Els
vianants estan presents en un 9% del total d’accidents i per aquest mitjà de locomoció
no hi ha variació pel que fa a la gravetat. Comparat amb dades per a tot Catalunya (del
2005, Anuari SCT pàg. 19, 2006), en tots els accidents el percentatge de vehicles de
dues rodes és lleugerament superior (29%) i el de vehicles pesants lleugerament
inferior (5%). Mirant la participació dels mitjans a zona urbana i zona interurbana, el
percentatge amb vianants a zona urbana al Camp de Tarragona (13% del total) és
superior al 9% per a tot Catalunya.
L’ISA-Document de referència defineix com indicador ambiental el nombre de vianants
i ciclistes implicats en accidents amb víctimes anuals. Assumint que un 5% del
nombre d’usuaris de dues rodes ho fan en bicicleta, es calcula una xifra de 89
bicicletes implicades en accidents al Camp de Tarragona (any 2006). El valor de
l’indicador queda en 777 usuaris implicats (afegint els 688 vianants).
Principals fluxos de mobilitat i repartiment modal actual
L’ISA-Document de referència emès pel DMAH el 20 de juliol de 2008 especifica que
l’avaluació del canvi de mobilitat ha de ser realitzada a nivell de corredors, tenint en
compte la competició entre el vehicle privat i els mitjans de transport col·lectiu i no
motoritzats.
L’objectiu principal és avaluar el canvi modal associat amb el Pla de propostes del Pla
director de mobilitat del Camp de Tarragona seguint la metodologia indicada en el
document de referència.
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0

0

0
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0

0
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0

0
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0
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0
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0
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23.660
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0
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8.320

109.668

11.700

10.816

29.900

2.365.532

0

14.820

0

82.108

0

0

8.320

581.724

38.012

0

19.240

8.580

752.804

214.136

1.007.136

1.498.588

5.601.856

195.780

488.592

125.268

33.332

45.860.308

882.700

2.292.472

2.541.500

60.741.668
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Montblanc
Tarragona

Tarragonès

Reus

Priorat

624.520

Falset

Priorat

Cambrils

Conca de
Barberà

Alcover

Reus

Baix Penedès

Valls

Baix Penedès

Valls
Cambrils

Baix Camp

Baix Camp

0

38.480

52.832

106.340

61.620

264.108

11.700

0

864.864

4.122.560

0

70.356

Vila-seca

33.124

10.400

407.472

1.060.644

0

39.000

10.816

19.240

2.139.384

20.800

3.397.004

1.087.476

8.225.360

Salou

29.952

89.232

1.132.716

1.709.136

56.212

83.720

29.900

1.820

2.576.652

54.340

1.030.172

4.139.772

10.933.624

8.392.748 13.666.796

2.324.036

759.876 60.475.584

5.580.640

Torredembarra

1.313.104 10.535.096 13.230.360 38.488.008

8.204.196 10.799.568 173.770.012

TAULA 3.12: Viatges anuals per mitjans motoritzats entre els municipis més significatius. Font: elaboració pròpia des de l’EMQ’06.
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Les dades emprades en l’anàlisi provenen de l’enquesta de mobilitat quotidiana 2006
(EMQ’06). Es tracta dels desplaçaments amb origen i destinació dins del territori. Per
l’anàlisi de moviments en altres àmbits territorials es presenten les anàlisis fetes en
altres estudis.
L’anàlisi examina el repartiment modal de les dades EMQ06, en dia feiner i festiu, i
s’estableix la classificació següent:
•

Vehicle privat: cotxe, motocicleta

•

Transport col·lectiu: autobús o tren

•

No motoritzat: a peu o amb bicicleta (en aquest àmbit l’ús actual de la bicicleta
no és significatiu).

Nivell intermunicipal

La taula 3.13 mostra els fluxos intermunicipals més importants (valors en ambdós
sentits superiors a 1.000 desplaçaments diaris) del Camp de Tarragona. Hi ha 20
moviments, que comprenen un total de 152.738 desplaçaments diaris. La quota del
vehicle privat oscil·la entre el 85% i el 100% amb un valor mitjà del 89%. Actualment la
quota dels mitjans no motoritzats és nul·la i el transport col·lectiu transporta una
mitjana de l’11%, arribant a un 15% per alguns dels moviments més importants
(Tarragona amb Reus, amb Salou i amb Cambrils).
Fluxos (bidireccionals)

Desplaçaments
diaris
(feiners)
(EMQ’06)

Vehicle
privat

Transport
col·lectiu

A peu o
amb bici

Tarragona – Reus

38.496

86,0%

14,0%

0%

Tarragona – Salou

15.968

84,5%

15,5%

0%

Tarragona – Vila-seca

14.342

89,9%

10,1%

0%

Tarragona – Cambrils

10.794

86,0%

14,0%

0%

Tarragona – Valls

6.092

92,6%

7,4%

0%

Tarragona – Torredembarra

6.453

87,2%

12,8%

0%

Tarragona – El Vendrell

3.104

91,0%

9,0%

0%

Tarragona – Calafell

1.390

95,3%

4,7%

0%

Tarragona – Alcover

1.010

87,7%

12,2%

0%

Reus – Salou

9.213

90,0%

10,0%

0%

Reus – Cambrils

8.251

93,4%

6,6%

0%

Reus – Vila-seca

7.024

92,4%

7,6%

0%

Reus – Valls

2.252

89,5%

10,5%

0%

El Vendrell – Calafell

8.920

91,4%

8,6%

0%

El Vendrell - Torredembarra

1.370

100%

0%

0%

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

34

Vehicle
privat

Transport
col·lectiu

A peu o
amb bici

Salou – Cambrils

6.747

91,9%

8,1%

0%

Vila-seca – Salou

5.866

92,8%

7,2%

0%

Vila-seca – Cambrils

2.027

100%

0%

0%

Valls – Montblanc

1.829

96,2%

3,8%

0%

Valls – Alcover

1.590

91,9%

8,1%

0%

Total

152.738

89,0%

11,0%

0%

TAULA 3.13: Repartiment modal dels desplaçaments intermunicipals ( >1.000 diaris). Font:
elaboració pròpia de les dades de l’EMQ’06.

Els fluxos entre les ciutats de Tarragona i Reus i entre Tarragona i el conjunt de Salou
–Cambrils–Vila-seca (SCV) són els més importants, amb una quota de 40.000
desplaçaments diaris; d’aquests, el percentatge de transport col·lectiu és d’un 13% a
un 14%.
El flux entre Reus i el conjunt SCV és de 25.000 viatges diaris. Els fluxos entre les
ciutats de Salou, Cambrils i Vila-seca sumen uns 15.000 viatges diaris. En aquests
casos, la quota del transport col·lectiu és d’un 7% a un 9%.
El triangle entre Tarragona, Reus i el conjunt SCV comprèn el 78% dels fluxos
identificats a la taula 3.13.
Un altre flux important, d’uns 11.000 viatges diaris, uneix Tarragona amb centres de la
costa nord (Torredembarra, el Vendrell i Calafell) amb una quota de transport col·lectiu
d’un 11%.
Amb un flux d’11.000 viatges, hi ha moviments entre els centres de la costa nord
(Torredembarra, el Vendrell i Calafell) però amb patrons diferents (el més gran entre el
Vendrell i Calafell és de 9.000 amb quota del transport col·lectiu d’un 9%, mentre que
els 1.400 viatges entre el Vendrell i Torredembarra es fan exclusivament amb vehicle
privat).
El flux entre Tarragona i altres centres de l’interior (Valls i Alcover, excloent-ne Reus)
és d’uns 7.000 viatges diaris, amb una quota de transport col·lectiu d’un 8%.
Existeixen altres moviments importants: Reus – Valls (2.300 viatges, amb un 11% de
quota de transport col·lectiu); Valls – Montblanc (1.800 viatges, amb un 0% de quota
de transport col·lectiu), i Valls – Alcover (1.600 viatges, amb un 0% de quota de
transport col·lectiu);
Cal comentar que aquesta anàlisi de l’EMQ06 no detecta alguns moviments identificats
com intermunicipals principals per l’anàlisi de l’enquesta de mobilitat obligada de l’any
2001, utilitzada per avaluar el model de mobilitat del Pla territorial parcial del Camp de
Tarragona. L’anàlisi EMO01 identifica moviments superiors a 500 desplaçaments diaris
(només per motius de feina, no quotidians) entre:
•

Tarragona i Constantí (1.607 desplaçaments)

•

Tarragona i Pallaresos (897 desplaçaments)

•

Tarragona i la Pobla/el Morell (556 desplaçaments)
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•

Reus i Constantí (674 desplaçaments)

•

Reus i la Pobla/el Morell (674 desplaçaments).

Nivell intramunicipal

L’anàlisi feta (EMQ06) dels moviments intramunicipals identifica 10 municipis amb
moviments superiors a 10.000 desplaçaments diaris. La taula 3.14 presenta aquests
casos conjuntament amb Falset, la sisena capital de comarca del territori (amb uns
7.500 moviments interns diaris). Els desplaçaments intramunicipals principals
comprenen aproximadament 1.100.000 desplaçaments diaris. És un volum important
(més de sis vegades la grandària del total dels fluxos intermunicipals importants).
La quota dels mitjans no motoritzats (gairebé tots a peu) oscil·la entre el 56%
(Tarragona) i el 75% (Salou) i amb un terme mitjà del 62%. El vehicle privat té una
quota entre el 24% (en els casos de Salou i Falset) i el 40% (en els casos de Cambrils
i Valls), amb un terme mitjà del 33%. El transport col·lectiu té una quota d’un 1% (en
els casos de Salou, Cambrils i Torredembarra), d’un 5% (al Priorat), fins a un 7% (a
Calafell), o un 8% (a Tarragona) i amb una mitjana del 4%.
Municipis

Desplaçaments
diaris (feiners)
(EMQ06)

Vehicle
privat

Transport
col·lectiu

A peu o
amb bici

Tarragona

391.948

35,8%

8,0%

56,2%

Reus

291.134

28,7%

2,6%

68,6%

El Vendrell

85.629

37,2%

1,8%

61,0%

Cambrils

70.824

39,8%

0,7%

59,5%

Valls

69.528

39,5%

2,1%

58,3%

Salou

48.445

24,1%

0,9%

75,0%

Calafell

45.929

35,4%

7,4%

57,2%

Vila-seca

37.313

27,5%

1,7%

70,9%

Torredembarra

32.880

33,5%

0,9%

65,7%

Montblanc

18.156

28,4%

1,1%

70,4%

7.510

24,0%

5,3%

70,7%

1.009.296

33,4%

4,3%

62,2%

Falset
Total

TAULA 3.14: Repartiment modal dels desplaçaments intramunicipals (>10.000 diaris + capitals
de comarca). Font: elaboració pròpia de les dades EMQ06.

La capital de Tarragona genera el nombre de desplaçaments intramunicipals més gran
(gairebé 400.000 viatges diaris), seguida per Reus (gairebé 300.000 viatges diaris). El
conjunt Salou–Cambrils–Vila-seca (SCV) genera uns 150.000 viatges intramunicipals
diaris. Altres centres amb importants moviments intramunicipals quotidians són el
Vendrell (85.000 desplaçaments diaris) i Valls (60.000 desplaçaments diaris).

3.4.1

Riscos antròpics
Riscos associats a l’activitat industrial

La presència de dos complexes petroquímics tan pròxims a nuclis urbanitzats
(Constantí, Puigdelfí, el Morell o la Pobla de Mafumet i fins a Perafort) implica la
necessitat d'intensificar les mesures de control. En aquest sentit, el Tarragonès
disposa de nou estacions automàtiques de mesura de la contaminació atmosfèrica,
tres de les quals es troben directament associades al polígon nord (Perafort, la Pobla
de Mafumet /el Morell i Sant Salvador).
En matèria d’accidents industrials, els referents d’aplicació més específics que cal
considerar en l’àmbit del Camp de Tarragona són: El Pla d’emergència exterior del
sector químic de Tarragona (PLASEQTA) i el Pla director urbanístic de les activitats
industrials i turístiques del Camp de Tarragona (PDIT).
La legislació exigeix el PLASEQTA a 19 indústries del polígon Sud i a 5 del polígon
Nord i afecta els municipis següents: Alcover, Constantí, el Morell, la Pobla de
Mafumet, Reus, Tarragona, Vila-seca, els Garidells, Pallaresos, Perafort, Puigdelfí, el
Rourell, Salou i Vilallonga del Camp. Els set primers municipis disposen d’indústries
químiques de risc i els sis últims tenen nuclis habitats en un primer perímetre (menys
d’1km).
Rutes i regulació dels moviments de mercaderies i mercaderies perilloses
El transport i la distribució de les diferents matèries perilloses (primes i elaborades) es
realitza fonamentalment per carretera i per ferrocarril. La figura 3.13 pretén delimitar
l’àmbit d’afectació respecte als moviments de matèries químiques per ferrocarril, en
casos en què es manifesta la necessitat de passar pels municipis més poblats.
Catalunya disposa del Pla TRANSCAT per als accidents en el transport de
mercaderies perilloses
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FIGURA 3.13: Visualització dels municipis afectats per moviments ferroviaris de materials
químics. Font: elaboració pròpia.
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La Generalitat de Catalunya publica anualment el document “Mesures especials de
regulació del transport de mercaderies a les carreteres de Catalunya”. Aquest
document estableix una xarxa d’itineraris per a mercaderies perilloses (XIMP). Per al
Camp de Tarragona la XIMP consisteix en les autopistes AP-7 i AP-2, amb accés al
port de Tarragona via la N-241 (rutes marcades en blau) i s’hi destaca que “en cap
cas, per enllaçar Lleida i Tarragona es pot utilitzar l’itinerari per les carreteres C-12 i C44” (pàg. 25). Per accedir als polígons industrials, a la figura següent es defineixen
rutes concretes (rutes marcades en verd) i rutes prohibides (rutes marcades en
vermell). El document estableix mesures especials de regulació en les dates i els
horaris indicats (annex B1) i en els trams de carretera indicats (annex B2).
Una inspecció visual de la XIMP de l’any 2007 permet fer els comentaris següents:
•

Les rutes de prohibició del trànsit estan dissenyades per protegir les
concentracions de població

•

Actualment hi ha una sola ruta de connexió entre el Port de Tarragona i les
autopistes. Aquesta ruta, que segueix l’eix del riu Francolí, sembla definida per
minimitzar possibles interaccions amb les concentracions de població. No
obstant, es recomana que el pdM desenvolupi una nova connexió al sud del
Port per donar capacitat de gestionar qualsevol problema que afecti la N-241 i
per minimitzar el total de quilòmetres recorreguts (de mercaderies per
carretera) pel territori.

•

El pdM també hauria de progressar en una definició de la XIMP més idònia,
que tingui en compte els centres logístics que es posaran en marxa durant el
pdM5, les millores viàries del PITC i que millori els equipaments de control per
donar més capacitat de gestió de possibles incidents viaris.
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CIM El Camp, ZAL del Port de Tarragona i, possiblement, el LOGIS Penedès.

La contaminació acústica

La directiva europea 2002/49 obliga els estats membres a garantir que, com a molt
tard el 18 de juliol del 2008, les autoritats competents haurien d’haver elaborat plans
d’acció per, en cas de necessitat, disminuir el soroll respecte a:
−

grans eixos (vies de 6.000.000 vehicles a l'any o eixos ferroviaris de més de
60.000 trens a l'any i grans aeroports)

−

les aglomeracions de més de 250.000 habitants

La directiva implica l'elaboració de mapes de soroll com activitat prèvia a la definició de
plans d'acció. A continuació es presenten resums de les anàlisis fetes de les vies
gestionades per Foment i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.
Carreteres de l’Estat
El Ministeri de Foment (Foment, set. 2006) ha elaborat unitats de mapes estratègics
(UME) de soroll per les carreteres següents:
•

UME1. Correspon a la CN-240, entre la intersecció amb l'A-7 al nord de Tarragona
i la rotonda d'accés a Valls pel sud.

•

UME2. Correspon a l'autovia A-27, entre la duana del Port de Tarragona i la
intersecció amb l'A-7

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM
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FIGURA 3.14: Xarxa d’itineraris del transport de mercaderies a les carreteres del Camp de
Tarragona. Font: SCT, Generalitat de Catalunya, 2007
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•

UME3. Correspon a l'autovia A-7, en el tram entre l'accés a Vila-seca per l'oest
(intersecció amb la T-319) i la seva continuació per la N-340, al costat de Vileta (a
l'est del casc de Tarragona).

•

UME4. Correspon a la carretera CN-340 entre l’accés a Tarragona per l’est
(Vileta) i la rotonda en què comença la travessia urbana d’Altafulla.

•

UME5. Correspon a la carretera CN-340a, entre la intersecció amb l’A-7 al costat
de Vila-Seca i l’accés a Tarragona (intersecció amb la T-11).

•

UME6. Correspon a l’autovia T-11, entre la intersecció de la CN-420a –variant sud
de Reus– i l’accés a Tarragona (intersecció amb la CN-340a).

De la primera fase (d'elaboració de mapes estratègics de soroll bàsic d'escala
1/25.000) es van definir vuit zones i es van elaborar 6 mapes estratègics de soroll de
detall (escala 1/5.000):
•

N-240: Sant Salvador

•

A-27: Torreforta est

•

A-7: Vila-seca, la Canonja nord, Tarragona nord

•

N-340a: Torreforta- La Granja-Campclar-Bonavista-la Canonja

•

T-11: Torreforta- La Granja-Campclar nord

A la taula 3.15 es presenten els resultats d’aquest estudi.
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TAULA 3.15: Exposició a diferents nivells de soroll als eixos d’alt nivell de trànsit per carretera.
Font: MIFO

En resum, s'estima que hi ha 200 persones que experimenten soroll de més de 75
dB(A), 5.000 persones i 9 col·legis experimenten nivells superiors a 65 dB(A) i 21.400

TAULA 3.16: Trams de carretera identificats pel Pla d’ acció segons la Directiva CE de Soroll.
Font: MIFO

El mateix estudi presenta propostes (d’apantallament) per millorar l’impacte sonor
(taula 3.17) i identifica 7 zones, del total de 14, com de prioritat A (de primer ordre,
d’afectació molt elevada).
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persones, 2 hospitals i 30 col·legis experimenten nivells superiors a 55dB(A); valors
Lden6. Les majors afectacions que es produeixen en les zones de conflicte,
proposades per a ser considerades en un Pla d'acció, es presenten en la taula
següent.
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Els valors límits proposats per la OMS són de 65dB dia i 55dB nit.
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TAULA 3.17: Definició de mesures per reduir el soroll del trànsit per carretera. Font: MIFO

Carreteres de la Generalitat
La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (DGC, març 2008)
ha avaluat els nivells de soroll i l’exposició a la contaminació acústica en uns 42,1 km
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TAULA 3.18: Trams de carretera i població exposada a diferents nivells de soroll segons els
mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya. Font: elaboració
pròpia a partir de les dades de la DGC.

El soroll del trànsit de les carreteres del territori
Sumant les anàlisis fetes per a les carreteres de l’Estat i les de la Generalitat es pot
resumir que l’exposició al soroll del trànsit de la xarxa bàsica és la següent:
•

Unes 23.000 persones exposades a nivells Lden superiors a 55 dB(A).

•

Unes 400 persones exposades a nivells Lden superiors a 75 dB(A).

Les Directrius nacionals de mobilitat (DNM) defineixen com a indicador de la
contaminació acústica el percentatge d’estacions de control de nivell sonor de la xarxa
bàsica amb nivell superior a 65 LAR en dB(A). La interpretació de la informació
publicada dóna com a resultat que 8 dels 48 punts mostren valors per sobre els 65
LAR en dB(A), un 16,6%. Figura 3.15.
Aquests indicadors no inclouen la contaminació acústica generada per altres mitjans
de transport, ni el soroll del trànsit de les vies urbanes. Segons la UE, un 80% del
soroll urbà prové del trànsit i uns 40 milions de persones estan exposades a sorolls
superiors a 65dB(A), límit que marca efectes greus en la salut.
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L’estudi ha identificat 10 trams de sis carreteres amb una longitud total de 40,6 km on
hi ha una població (unes 1.767 persones) exposada a nivells de soroll Lden superiors
a 55 dB(A). Hi ha 13,7 km de la carretera C-31 (Baix Penedès) amb una població (228
persones) exposada a nivells de soroll Lden superiors a 75 dB(A).
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de les carreteres del Camp de Tarragona on el volum de trànsit anual supera els 6M
de vehicles a l’any.
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FIGURA 3.15: Nivells d’immisió de soroll de les carreteres de la xarxa bàsica del Camp de
Tarragona. Font: Generalitat de Catalunya.

Aeroports, eixos ferroviaris
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Segons el Ministeri de Foment, l'Aeroport de Reus no està en la llista dels que han de
fer un mapa de soroll però sí que hi figura la línia ferroviària Tarragona-Sant Vicenç de
Calders, tot i que encara no hi ha cap mapa ferroviari publicat. No obstant això,
s’identifica com a risc, ja que el nombre de moviments nocturns de mercaderies
probablement augmentarà per facilitar l’operació dels serveis de rodalies (de
passatgers, durant el dia). El soroll nocturn té un impacte negatiu de major importància
i es recomana elaborar mecanismes per fer-ne un seguiment de l’evolució de forma
coordinada a tots els municipis afectats. La taula següent xifra la població a 300m de
la línia ferroviària en més d’11.000 persones.

Altafulla

4301201002

POBLACIÓ TRAÇA
LÍNIA
FERROVIÀRIA
4.415
427

L'Arboç

4301601001

7.367

187

Bellvei

4302401001

1.840

240

Tarragona

4314807006

134.163

3.747

Torredembarra

4315301003

14.524

1.586

El Vendrell

4316302002

33.340

3.769

Creixell

4305001001

2.952

620

Roda de Barà
TOTAL

4313101002

5.586
204.187

910
11.486

CODI INE

POBLACIÓ 2007

TAULA 3.19: Estimació de la població pròxima a la infraestructura ferroviària. Font: elaboració
pròpia, anàlisi Buffer 300 m.
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MUNICIPI

FIGURA 3.16: Visualització de la quantificació de persones afectades per moviments de trens
que connecten amb la regió Metropolitana de Barcelona

L'Aeroport de Reus, gestionat per AENA, es troba qualificat com un dels tres grans
aeroports comercials i internacionals catalans pel pla d'eeroports de Catalunya (2002).
En els últims 10 anys, el moviment de passatgers d'aquesta instal·lació ha augmentat
més d'un 70%. Aquest augment respon principalment a la consolidació de les
companyies aèries de baix cost i la tendència a l'alça del nombre de vols i de
destinacions sembla mantenir-se. El Pla director de l'Aeroport de Reus, aprovat el
2001 i amb una vigència de 10 anys, en contempla el desenvolupament màxim
previsible.
El Pla especial del sistema general aeroportuari de Reus (SGA) concreta les línies
definides pel pla director. El SGA, amb una superfície de 319,8 ha, conté unes
reserves de sòl (28,3 ha) destinades a possibilitar el desenvolupament de noves

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

45

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM
Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

46

instal•lacions i serveis aeroportuaris. A més, estableix una zona de protecció del SGA
(282 ha) que ha de garantir el futur del sistema general fora de l'horitzó de previsió del
pla director. Es tracta d'una delimitació de caràcter indicatiu per tal que els municipis
afectats (Reus, Constantí i Tarragona) ho considerin en els respectius planejaments
urbanístics, a fi d’evitar la implantació d'usos incompatibles amb futures ampliacions de
l'aeroport.
El Pla director de l'Aeroport de Reus fixa la zona d'afectació actual de la petjada
acústica diürna (60 dB(A)) i la zona d'afectació estimada de la petjada acústica diürna
(60 dB(A)) i nocturna (50 dB(A)) d'acord amb el desenvolupament previst en el Pla
especial del sistema general aeroportuari. Es considera que les zones de petjada
acústica, tant les actuals com les previstes, són poc aptes per a l'establiment de la
població. En l'informe del pla no hi ha xifres de la població afectada.
3.4.3

La contaminació atmosfèrica

El Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, que transposa la Directiva 96/62/CE, de
27 de setembre, i la Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril, estableix els valors límit
següents per al diòxid de nitrogen, els òxids de nitrogen (taula 3.20) i les partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres PM10 (taula 3.21).
NO2/NOx

Marge de

Periode
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Valor límit (VL)
mitjana

(1)
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protecció de la
vegetació

1 any
civil

30 µg/m3 de
Nox

Cap

19/07/2001

Llindar d'alerta

1h

3

3

100 µg/m a
partir del
19/07/1999

400* µg/m3

01/01/2010

Cap

TAULA 3.20: Valors límit per al NO2 i NOx. Font: DMAH
PM10 Fase 1

Valor
límit
horari per la
protecció salut
humana

Periode
de
mitjana

Marge de
Valor límit (VL) Tolerància(1)
(MdT)

Data de
compliment del
valor límit

50 µg/m3 de
PM10
24h

Valor
límit
anual per la
1 any civil
proteció salut
humana

no es podrà
superar en més
de 35 ocasions
any civil

40 µg/m3 de
PM10

TAULA 3.21: Valors límit per a les PM10. Font: DMAH

25 µg/m3 a
partir del
19/07/1999

01/01/2005

8 µg/m3 a
partir del
19/07/1999

01/01/2005

3.4.3.1. Dades punts XVPCA
En referència a les dades dels punts de la XVPCA, l’informe de l'any 2006 presenta la
situació descrita per al Camp de Tarragona de la següent forma:
•

Els nivells de qualitat de l'aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid
de nitrogen, el clorur d'hidrogen i el benzè són inferiors als valors límit legislats per
la normativa vigent.

•

Respecte als metalls pesants, els nivells de qualitat de l'aire pel plom són inferiors
als valors límits establerts per la normativa vigent i per l'arsènic, cadmi i níquel són
inferiors als valors objectiu de l'any 2013.

•

Quant a les partícules en suspensió (PM10), s'ha superat el valor límit anual i s'ha
excedit el nombre de superacions permeses del valor límit diari.

•

En les estacions situades en el municipi de Tarragona (Universitat Laboral) i
Constantí es donen valors superiors al límit de sulfur d'hidrogen. Es tracta de
situacions esporàdiques i de caràcter local, sense transcendència.
2005

2004

2003

2002

Superacions
Superacions
Superacions
Superacions
Superacions
valor límit
Mitjana
valor límit
Mitjana
valor límit
Mitjana
valor límit
Mitjana
valor límit
diari (3)
anual (2)
diari (3)
anual (2)
diari (3)
anual (2)
diari (3)
anual (2)
diari (3)

Constantí (c/Gaudí)

43

38

41

30

30

8

35

13

43

-

l'Arboç (Escola St. Julià )

43

40

40

35

38

20

42

36

48

-

Reus (Mas Tallapedra- c/ dels
Òssos)

42

36

43

27

39

30

43

28

46

-

Tarragona (Bonavista)

40

21

36

17

35

16

37

12

41

-

Tarragona (DARP)

41

31

36

16

31

10

34

10

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tarragona (Parc de la Ciutat)
Tarragona (Port)

55

61

52

54

47

43

54

47

69

-

Tarragona (Universitat
Laboral)

36

16

41

33

31

14

33

6

39

-

Vila-seca (Estació Renfe)

41

29

52

45

37

20

39

15

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

-

La Pobla de Mafumet/el Morell

47

(2) VLa (valor límit anual per a la protecció de la salut humana): 40 mg/m3
(3) VLd (valor límit diari per a la protecció de la salut humana): 50 mg/m3 no es podrà superar més de
35 ocasions per any.

TAULA 3.22: Evolució dels valors mitjans anuals i de nombre de superacions del límit diari de
les PM10 per punts de mostreig. Font: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Qualitat
Ambiental - DGQA)
Mitjana totes les
estacions
Total superacions a
totes les estacions

2002

2003

2004

2005

2006

42,3

35,22

32,00

37,89

37,89

-

167

161

257

272

TAULA 3.23: Evolució dels valors mitjans anuals i del nombre de superacions del límit diari de
les PM10. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGQA.

La taula 3.23 presenta l’evolució de les dades de les PM10 entre el 2002 i el 2006. Es
veu que el valor mitjà del conjunt de les mitjanes anuals va superar el valor límit anual
per a la protecció de la salut humana a l’any 2002 i queda a menys de 3mg/m3 per
superar-lo els anys 2005 i 2006. El nombre de superacions del límit diari va créixer
progressivament fins arribar a 272 superacions el 2006.
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2006
Mitjana
anual (2)
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La xarxa de vigilància i previsió contra la contaminació atmosfèrica (XVPCA) disposa
d'onze punts de mostreig a les comarques del Camp de Tarragona.Responent a la
nova legislació europea sobre avaluació i gestió de qualitat de l’aire, s’ha subdividit
l’àmbit territorial considerant zones de qualitat d’aire equivalent. (DMAH 2001).
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FIGURA 3.17: Els punts de mesura de la qualitat de l’aire i els nivells de PM10
relacionats amb la xarxa viària del Camp de Tarragona.

(2006)

La figura precedent mostra que els nivells de concentració de les PM10 estan a prop
del límit estipulat en moltes de les estaciones del territori.
Aquesta anàlisi coincideix amb l’anàlisi presentada al PTP en què “les partícules
constitueixen el principal problema atmosfèric de l’àmbit”. Els mapes de capacitat i
vulnerabilitat elaborats pel PTP localitzen el problema a les àrees urbanes de
Tarragona, Reus i Cambrils, llocs on es concentra el trànsit rodat.

3.4.3.2. Zones de qualitat de l’aire
Respecte a l’avaluació de la contaminació de l’aire, la XVPCA s’ha analitzat per
diferents zones:
-

Els municipis de la comarca del Baix Penedès i alguns municipis de la comarca
del Tarragonès pertanyen a la Zona de Qualitat de l’Aire 3 (Penedès-Garraf).

-

Alguns municipis de les comarques del Tarragonès, del Baix Camp i de l’Alt
Camp pertanyen a la Zona de Qualitat de l’Aire 4 (Camp de Tarragona).

-

Alguns municipis de les comarques de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà
pertanyen a la Zona de Qualitat de l’Aire 5 (Catalunya Central).

-

Alguns municipis de la comarca de la Conca de Barberà pertanyen a la Zona
de Qualitat de l’Aire 14 (Terres de Ponent).

-

Els municipis de la comarca del Priorat i alguns municipis del Baix Camp
pertanyen a la Zona de Qualitat de l’Aire 15 (Terres de l’Ebre).

A partir de les dades dels darrers 5 anys (2003-2007), es realitza la valoració de la
qualitat de l’aire corresponent a les zones esmentades.
a)

Zona de Qualitat de l’Aire 3 (Penedès-Garraf):

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de
nitrogen, el benzè, el plom, l’arsènic, el cadmi i el níquel són inferiors als valors límit
establerts per la normativa vigent.
Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són superiors a l’objectiu per a la
protecció de la salut humana d’aplicació l’any 2010 i superiors als valors objectiu a
llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2020.
S’han produït diverses superacions del llindar d’informació a la població i s’ha superat
durant 1 hora el llindar d’alerta.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

PTP del Camp de Tarragona.
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FIGURA 3.18: Mapes de capacitat i de vulnerabilitat per PST del Camp de Tarragona. Font:
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Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha
superat el valor límit anual i s’han sobrepassat el nombre de superacions establertes
pel límit diari. Aquests valors estan associats majoritàriament a determinades activitats
industrials i extractives de la zona.
b)

Zona de Qualitat de l’Aire 4 (Camp de Tarragona):

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de
nitrogen, el plom, l’arsènic, el cadmi, el níquel, i el benzè són inferiors als valors límit
legislats per la normativa vigent.
Respecte les mesures de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres,
s’ha superat el valor límit anual i s’ha excedit el nombre de superacions permeses del
valor límit diari.
S’han detectat superacions semihoràries del contaminant sulfur d’hidrogen en diferents
estacions. Es tracta de superacions esporàdiques i de caràcter local.
Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors als objectius per a la
protecció de la salut humana i la vegetació d’aplicació l’any 2010 i superiors als valors
objectiu a llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació
l’any 2020. S’han detectat superacions horàries del llindar d’informació a la població i
s’ha superat en alguna ocasió el llindar d’alerta.
Respecte el clorur d’hidrogen, durant els anys 2004 i 2007, s’han enregistrat diverses
superacions diàries en l’únic punt de què disposa aquesta zona. Durant els anys 2003,
2005 i 2006 no s’han superat el valor límit.
c)

Zona de Qualitat de l’Aire 5 (Catalunya Central):

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de
nitrogen, el plom, l’arsènic, el cadmi, el níquel, i el benzè són inferiors als valors límit
legislats per la normativa vigent.
En relació als nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres s’ha superat el valor límit anual i s’ha excedit el nombre de superacions
permeses del valor límit diari. Aquests nivells estan associats al transport i localment a
determinades indústries.
S’han detectat superacions semihoràries pel contaminant sulfur d’hidrogen en un únic
punt de mesurament. Es tracta de superacions esporàdiques i puntuals.
Pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen s’han detectat algunes superacions
diàries. Es tracta de superacions esporàdiques i localitzades en un entorn industrial.
Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors als objectius per a la
protecció de la salut humana i la vegetació d’aplicació l’any 2010 i superiors als valors
objectiu a llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació
l’any 2020. S’han detectat diverses superacions del llindar d’informació a la població i
cap del llindar d’alerta.
d)

Zona de Qualitat de l’Aire 14 (Terres de Ponent):

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, el
plom, l’arsènic, el cadmi, el níquel i el diòxid de nitrogen estan per sota dels valors
límit.

A partir de les mesures de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres,
s’han detectat superacions del valor límit anual i del nombre de superacions del valor
límit diari en un punt de mesurament ubicat a Lleida en una àrea de trànsit.
e)

Zona de Qualitat de l’Aire 15 (Terres de l’Ebre):

Els valors mesurats pel clor, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de
nitrogen, el plom, l’arsènic, el cadmi i el níquel estan per sota dels valors límit
establerts a la normativa vigent.
En relació a l’ozó troposfèric s’ha superat en algun cas el llindar d’informació a la
població i no s’ha excedit el d’alerta en cap ocasió. Tanmateix, els nivells mesurats són
superiors als valors objectiu de protecció de la salut humana i de protecció de la
vegetació d’aplicació l’any 2010 i als valors objectiu a llarg termini de protecció de la
salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de superar a partir de l’any
2020.
Pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen s’han enregistrat 10 superacions del
valor límit diari durant l’any 2007, 3 durant l’any 2005 i 1 durant l’any 2003. Durant l’any
2004 i 2006 no s’ha superat en cap ocasió el valor límit diari. Aquestes superacions
però es donen molt localment prop de les seves fonts emissores.
En relació als nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10
micres s’ha excedit el nombre de superacions permeses del valor límit diari en alguna
ocasió.
Respecte l’avaluació dels nivells de benzè s’estima que estan per sota dels valors límit
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric mesurats, són superiors als valors objectiu de
protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als
valors objectiu a llarg termini de protecció de la salut humana i de protecció de la
vegetació que no s’han de superar a partir de l’any 2020. S’ha superat en algun cas el
llindar d’informació a la població i no s’ha excedit en cap ocasió el llindar d’alerta.
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Com a sintesi podem dir que, en relació a les mesures d’ozó troposfèric han variat i en
alguns casos han estat inferiors als objectius per a la protecció de la salut humana i la
vegetació d’aplicació l’any 2010 però superiors als valors per l’any 2020.
Les dues diagnosis demostren que hi ha hagut superacions a totes les zones pel nivell
de particules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. Les dades de les
estacions demostren que és un problema creixent. L’anàlisi de zones demostra que les
superacions afecten a totes les zones. També existeix un problema de superació al
clorur d’hidrogen.
3.4.4

Les emissions de contaminants de l’aire derivats de la mobilitat

Segons el Pla d’energia, l’any 2003 a Catalunya es van emetre a l’atmosfera un total
de 41,5 Mt de CO2, de les quals 20,52 Mt –gairebé la meitat– van ser produïdes pel
sector del transport.
Les principals fonts emissores de les PM10 són el trànsit rodat i l'activitat industrial
(centrals tèrmiques, refineries, etc.) L’apartat anterior ha identificat la necessitat de
quantificar la part de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) –bàsicament
el CO2– associats amb l’activitat del transport terrestre.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

3.4.3.3. Síntesi
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Es van elaborar unes estimacions d’emissions aplicant l’eina TRENDS tant a les dades
dels desplaçaments realitzats per persones amb residència dins del Camp de
Tarragona (dades EMQ), com als moviments de vehicles (turismes i pesants) registrats
pels aforaments permanents de la xarxa primària (ISA esborrany d’agost 2008: Altran,
2008).
El dia 28 de novembre de 2008 el DMAH va celebrar una diada per divulgar una nova
eina –AMBIMOB– per calcular impactes ambientals, dirigida als redactors de plans de
mobilitat urbana. Durant l’abril de 2009 es va rebre una comunicació del DPTOP per la
qual s’havia d’aplicar aquesta eina en l’avaluació mediambiental dels plans directors
de mobilitat.
La taula 3.24 presenta les dades de mobilitat i del parc imputades a l’eina AMBIMOB
per calcular els indicadors d’emissions de l’any base. Resumint, s’ha aplicat el valor de
veh-km definit per el DPTOP (4,52 Mveh-km, molt semblant a la xifra de 4,41 Mveh-km
del document D1 diagnosi) i una definició del parc de vehicles segons la diagnosi
presentada a l’apartat 4.25 d’aquest document.

7,9

Longitud mitjana de recorregut (km)

Any +6
4.521.114.840

Mobilitat total (veh·km)
% mobilitat

velocitat (km/h)

% mobilitat

velocitat (km/h)

30

1%

30

Via principal

54%

80

60%

80

Via secundària

45%

50

40%

50

Any 0
Àmbit urbà

TAXIS

4.037.354.105

Mobilitat total (veh·km)

1%

Any +6

Mobilitat total (veh·km)

Mobilitat total (veh·km)

% mobilitat

velocitat (km/h)

% mobilitat

velocitat (km/h)

Via congestionada
Via principal
Via secundària

Any 0

MOTOS

Àmbit urbà

Any +6

Mobilitat total (veh·km)

Mobilitat total (veh·km)

% mobilitat

velocitat (km/h)

% mobilitat

velocitat (km/h)

Via congestionada
Via principal

V. Pesants Merc.

V. Lleugers Merc.

Via secundària

Any 0
Àmbit urbà

Any +6

Mobilitat total (veh·km)

Mobilitat total (veh·km)

% mobilitat

velocitat (km/h)

% mobilitat

Via principal
Via secundària

Any +6

Any 0
Àmbit urbà

628.202.595

Mobilitat total (veh·km)
% mobilitat

Via congestionada

velocitat (km/h)

868.804.189

Mobilitat total (veh·km)
% mobilitat

velocitat (km/h)

1%

30

5%

30

Via principal

64%

80

65%

80

Via secundària

35%

50

30%

50

Any 0
Àmbit urbà

BUSOS

velocitat (km/h)

Via congestionada
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COTXES

Any 0
Àmbit urbà
Via congestionada

Any +6

Mobilitat total (veh·km)

Mobilitat total (veh·km)

% mobilitat

velocitat (km/h)

% mobilitat

velocitat (km/h)

Via congestionada
Via principal
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Any 0

Any +6

Distància mitjana (veh·km)

Distància mitjana (veh·km)

Àmbit urbà

Elèctric
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FERROVIARI

Via secundària

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

MUNICIPI
PARC TOTAL

Any 0

Any +6

261.402

COTXES

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

-

-

16,6%

5,2%

1995-1997

-

-

6,0%

3,4%

0%

1998-2000

31.937

-

9,0%

5,6%

1,4%

2001-2005

127.749

30.368

14,0%

7,8%

2,6%

121.469

6,0%

7,2%

8,2%

0,3%

0,5%

A partir 2005

-

Baix consum

-

-

0%

0,3%

Abans 1995

-

-

2,0%

0,2%

0,0%

1995-2005

20.343

-

36,9%

26,8%

19,5%

A partir 2005

81.373

30.044

7,0%

29,7%

44,0%

Baix consum

-

120.173

2,0%

6,6%

10,7%

Bio10

-

-

0,3%

1,8%

2,9%

GLP

-

-

0%

1,9%

3,2%

Híbrids

-

-

0%

0,8%

1,5%

GN

-

-

0%

1,9%

4,6%

Elèctric

-

-

0%

0,6%

1,0%

Aplica % orientatius
de distribució al Parc total
del municipi

MUNICIPI
PARC TOTAL

TAXIS

Any 0

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

Any +6

Any +12

Any 0

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

Abans 1995

0%

0%

0%

1995-2005

0%

0%

0%

A partir 2005

0,3%

0%

0%

Baix consum

0%

0%

0%

Abans 1995

2,0%

0%

GASOLINA

0%

89,8%

60,4%

38,1%

A partir 2005

8,0%

29,5%

44,3%

Baix consum

1995-2005

DIESEL

0%

3,0%

4,0%

Bio10

0%

1,8%

2,9%

GLP

0%

2,0%

3,5%

Híbrids

0%

0,8%

1,5%

GN

0%

1,9%

4,6%

Elèctric

0%

0,6%

1,0%

Aplica % orientatius
de distribució al Parc total
del municipi

MOTOS

MUNICIPI
PARC TOTAL

Ciclomotors

Gasolina

Motocicletes

Gasolina
2 temps
Gasolina
4 temps

Any 0

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

Any +6

Any +12

Any 0

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

36.949

76.184

7.390

10.000

42%

42%

60

6.184

21%

17%

16%

29.498

60.000

37%

41%

42%

42%

Aplica % orientatius
de distribució al Parc total
del municipi

MUNICIPI

Vehicles LLEUGERS de mercaderies < 3,5t

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Any 0

Abans 1995

GASOLINA

DIESEL

Any +12

302.054

PARC TOTAL

Any 0

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

Any +6

66.643

Any +12

70.919

Any 0

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

Abans 1995

-

-

9,6%

5,3%

1995-1997

-

-

2,2%

1,0%

1998-2000

2.377

-

1,7%

0,7%

0%

2001-2005

9.507

875

1,5%

1,0%

0,6%

A partir 2005

-

2.000

0,4%

0,2%

0,1%

GASOLINA

0%

Abans 1995

-

16,0%

7,5%

2,6%

1995-2005

10.952

8.044

56,0%

37,0%

28,2%

A partir 2005

43.807

60.000

12,0%

38,8%

58,6%
3,6%

DIESEL

-

0%

GN

-

0%

3,3%

Elèctric

-

0%

0,6%

Híbrids

-

0%

1,2%

1,6%

Bio10

-

0,6%

3,5%

3,8%

0,8%

Aplica % orientatius
de distribució al Parc total
del municipi
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Veh. PESANTS de merc. > 3,5t

Any 0

GASOLINA

61

Convencional

DIESEL

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

Any +6

2.934

Abans 1995

-

1995-1997

288

Any +12

2.922

Any 0

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

-

14,3%

3,3%

1,0%

-

17,1%

9,7%

3,2%

12,9%

9,7%

6,3%

1998-2000

576

300

14,6%

12,6%

9,2%

2001-2005

2.010

600

29,1%

20,3%

13,6%

A partir 2005

-

2.022

12,0%

44,5%

63,3%

GN

-

0%

0,1%

0,1%

Bio10

-

0%

0%

3,2%

Aplica % orientatius
de distribució al Parc total
del municipi

MUNICIPI
PARC TOTAL

Any 0

GASOLINA

DIESEL
AUTOBUSOS

% ORIENTATIUS DE DISTRIBUCIÓ

Any +6
663

BUSOS
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MUNICIPI
PARC TOTAL

683

Any +12

Any 0

Any +6

Any +12

100%

100%

100%

Convencional

10

-

2,3%

0,9%

0%

Abans 2005

600

-

50,7%

38,3%

15,0%

Abans 2005
amb filtre

53

2,3%

3,6%

6,0%
18,0%

83

A partir 2005

-

600

9,0%

16,3%

Abans 2005

-

-

28,1%

13,7%

Abans 2005
amb filtre

-

-

2,3%

4,7%

6,0%

A partir 2005

-

-

4,5%

11,9%

21,0%

GN

-

-

0%

3,6%

9,0%

Electricitat

-

0%

1,8%

Hidrogen

-

-

0%

3,6%

6,0%

Bio10

-

0,9%

1,5%

12,8%

DIESEL
AUTOCARS

3,0%

3,0%

TAULA 3.24: Dades de mobilitat i del parc per calcular les emissions dels diferents
contaminants de l’aire derivats del conjunt de moviments del Camp de Tarragona, amb el
mètode AMBIMOB.

Unitat
Tones
Tones anuals
Tones anuals

Any Projeccions DNMs AMBIMOB
2006
979.250
954.507
2006
5.009
3.512
2006
n.a.
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TAULA 3.25: Emissions dels diferents contaminants de l’aire (tones/any) derivats del conjunt de
moviments del Camp de Tarragona.

Els resultats obtinguts amb l’AMBIMOB es consideren suficientment contrastats per
aplicar aquest mètode per elaborar estimacions d’emissions segons les projeccions de
mobilitat pels escenaris del pla.

3.5. Paisatge
La Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, estableix que el paisatge
és qualsevol part del territori tal com és percebut per la col•lectivitat, el caràcter del
qual és el resultat de l’acció de factors naturals i/o humans. Estableix l’obligació de
determinar i delimitar la tipologia de paisatges, d’establir objectius de qualitat i de
fomentar mesures i accions per assolir aquests objectius.
Aquest aspecte mediambiental és més rellevant per a la planificació territorial que per
a la de mobilitat, encara que aquesta també l’haurà de tenir en compte per tal d’evitar
impactes negatius en la mesura que sigui possible. Actuacions en la mobilitat com el
soterrament de línies ferroviàries té, per contra, efectes positius en el paisatge que
també s'han de tenir en compte.
3.5.1

Els dominis paisatgístics del Camp de Tarragona

El PTP identifica en el Camp de Tarragona quatre grans tipus paisatgístics, els quals
presenten una singularitat especial en el context català:
•

Les àrees interiors de muntanya

•

Les planes agrícoles del Camp de Tarragona i del Baix Penedès

•

Els mosaics agroforestals dels altiplans de la Conca de Barberà i del baix
Priorat

•

La franja litoral

Respecte a la franja litoral, segons el PTP, el Pla director urbanístic del sistema
costaner (PDUSC) ha servit com a mesura d’emergència per preservar els petits retalls
de costa que encara no havien estat transformats.
3.5.2

El catàleg i les directrius del paisatge

El catàleg del paisatge és una eina creada per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya que ha de servir d’instrument
per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial, així com en

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Indicador
codi DNM
11
Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle
13
Emissions atmosfèriques del transport NOx
13b
Emissions PM10
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La Taula 3.25 compara els resultats obtinguts amb l’AMBIMOB amb els valors de
referència, calculats com el valor nacional DNM, amb factor del pes de mobilitat del
territori/nacional de l’EMQ06. L’estimació de CO2 amb l’AMBIMOB mostra una petita
variació (d’un 2,6%) comparat amb el valor de referència. L’estimació de NOx amb
l’AMBIMOB mostra una variació més significativa (d’un 29,9%) comparada amb el
valor de referència (valor nacional DNM amb factor del pes de mobilitat del
territori/nacional de l’EMQ06).

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

les polítiques sectorials. El catàleg del paisatge del Camp de Tarragona l’han elaborat
la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona sota la coordinació de
l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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El catàleg del paisatge del Camp de Tarragona divideix l'àmbit en 29 unitats de
paisatge descrites en funció d'elements naturals i antròpics. També estableix 21
objectius de qualitat paisatgística.

3.6.
3.6.1

Conclusions de la diagnosi
Síntesi de la diagnosi ambiental del PTP

La diagnosi ambiental del PTP presenta el resum següent:
Com a síntesi dels continguts de la diagnosi es presenta en aquest apartat una relació
de les principals fortaleses i febleses identificades en l’àmbit del Camp de Tarragona.
Fortaleses i oportunitats
• La matriu territorial del Camp de Tarragona conserva, tret de la franja litoral, molt
més urbanitzada, un component molt remarcable d’espais no urbanitzats i una
notable heterogeneïtat paisatgística i naturalística.
• Gairebé un 31% de l’àmbit es troba inclòs en una o més figures de protecció com a
espai d’interès natural (ENPE, PEIN, Xarxa Natura 2000, ZEPA, etc.).
• L’activitat agrícola manté encara una presència molt destacada a les planes i, a
banda de la seva qualitat paisatgística, compta amb elements de valor afegit
(denominacions d’origen per l’olivera, la vinya, etc.) que garanteixen una certa
rendibilitat i competitivitat.
• Els principals fluxos de mobilitat són els urbans i interurbans de l’àmbit central del
Camp de Tarragona. Per tant, existeix un gran marge de millora focalitzant les
actuacions en una part de tot l’àmbit del pla territorial.
Febleses i riscos
• La concentració demogràfica a la franja litoral accentua les pressions sobre una part
molt reduïda del territori, tot condicionant de manera molt marcada els fluxos
ambientals i la seva gestió.
• En relació amb el punt anterior, l’extensió d’un model urbà de baixa densitat –
vinculat a l’activitat turística i a una ocupació estacional– en els municipis del litoral
amb penetracions a l’interior (com en el Baix Penedès) genera nombroses
disfuncions territorials i ambientals.
• La significació de la indústria petroquímica i la seva proximitat a entorns densament
poblats i/o rellevants pel turisme genera certs problemes de compatibilitat i una
situació complexa quant a la gestió del risc.
• La garantia de l’abastament d’aigua constitueix un factor crític de cara a
l’establiment de nous desenvolupaments urbans.
• El model de mobilitat actual es troba completament esbiaixat envers els
desplaçaments en vehicle privat. La significació dels modes de transport sostenibles
(transport col·lectiu, a peu o en bicicleta) és molt reduïda.

El mapa següent sintetitza la localització de les principals àrees de risc o afectació,
tant d’origen natural (inundabilitat) com antròpic (industrial i/o tecnològic). Els principals
riscos i afectacions es concentren a l’àmbit central on es combinen diverses activitats
potencialment generadores de risc –especialment els polígons petroquímics N i S–
amb importants concentracions demogràfiques. Tal com s’ha exposat anteriorment
(vegeu Riscos antròpics) en el moment de tancar el present informe no s’ha pogut
disposar de cartografia específica referent a franges de seguretat –s’ha utilitzat la
referència genèrica de la franja de 500 m que estableix el Pla director d’activitats
industrials i turístiques– ni de les zones associades a l’anàlisi quantitativa de riscos –
AQR, encara pendents d’elaborar–
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FIGURA 3.19: Localització dels principals espais d’interès natural i agrícola al Camp de
Tarragona. Font: PTP del Camp de Tarragona

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

El mapa següent mostra les principals àrees d’interès natural i agrícola (i en molts
casos també paisatgístic), que cobreixen bona part de l’àmbit. Com ja s’ha comentat,
en molts casos aquestes categories no són excloents, atès que molts espais agrícoles
també tenen interès naturalístic i/o connector.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

.
FIGURA 3.20: Síntesi de les principals àrees de risc al Camp de Tarragona. Font: PTP del
Camp de Tarragona

3.6.2

Les determinacions del Pla territorial

A continuació es presenta la taula que resumeix les determinacions del Pla territorial
segons els aspectes tractats.

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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DETERMINACIONS DEL PLA TERRITORIAL
ESPAIS OBERTS

Per al Camp de Tarragona és prioritari definir un esquem de rodalies ferroviàries de la conurbació central del
Camp de Tarragona que garanteixi la màxima intermodalitat, vertebració de les ciutats actuals/futures i la seva
eficiència

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Determina la delimitació i la protecció territorial d’aquells espais oberts que, sense arribar al
grau de valors naturals i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial, convé
preservar.

Cerca la integració de les grans actuacions en matèria d’activitat logística, el Pla Estratègic de
l'Aeroport de Reus i identifica les actuacions en matèria d’infraestructures de mobilitat que
hauran de tenir prioritat en els programes
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ASSENTAMENTS
Defineix les principals àrees de creixement i els límits de la futura conurbació central
tarragonina que donin cabuda, de la forma més sostenible possible, a les necessitats de vivenda
i llocs de treball (esperats i previsibles)
Per aconseguir aquests objectius, s’incideix en els aspectes com la potenciació del transport ferroviari, el
reconeixement del valor dels espais oberts i la no urbanització de les àrees que es defineixen com incompatibles o
inadequades.

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
Determina la jerarquia funcionalitat i objectius a assolir, des del punt de vista territorial, pels
diferents components de la xarxa viària en horitzó temporal 2026, mitjançant una proposta
global de la seva estructura funcional i la definició dels següents tipus de vies:
Autopistes i autovies / vies estructurants primàries / vies estructurants secundàries / vies estructurants
suburbanes / vies integrades.

Identifica les actuacions sobre la xarxa viària que hauran de ser objecte d’execució dintre del
període que estableix el Pla
Respecte a les infraestructures viàries el Pla determina els trams existents que no necessiten modificacions
substancials, els trams existents que requereixen condicionament o millora significatius i els trams de nou traçats
necessaris.

Identifica les actuacions sobre la xarxa ferroviària que hauran de ser objecte d’execució dintre
del període que estableix el Pla

Estableix especificacions d’integració territorial per als projectes d’implantació de noves
infraestructures
Es pretén minimitzar l'impacte en terrenys de valor natural o agrícola, la necessitat de zones desforestades i
terraplens, l’efecte barrera, els efectes negatius sobre el cicle hidràulic, l’erosió del sòl i la intrusió visual com
elements negatius per al paisatge

En aquells eixos territorials d’importància estratègica en els que es pot produir en el futur la
necessitat d’ubicar infraestructures de transport
Cerca el foment de les infraestructures de telecomunicacions
Estableix recomanacions complementàries per una millor planificació i gestió de les
infraestructures de mobilitat

TAULA 3.26: Determinacions del Pla territorial

Els objectius ambientals que estableix el Pla territorial estrictament en el camp de la
mobilitat són els següents:

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Entre les propostes que considera estratègiques i, per tant prioritàries, el Pla indica a les administracions
competents quines actuacions recomana que concentrin els esforços d’inversió

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada
La mobilitat obligada al Camp de Tarragona va augmentar durant el període 19812001 de forma substancial (un 62,5%) i molt més accentuada que al conjunt de
Catalunya (un 29,4%). També va augmentar la distància mitjana de recorregut (en uns
2 km), va créixer el percentatge de desplaçaments intermunicipals i va disminuir la
autocontenció en gairebé tots els municipis. Tot i que les causes d'aquest gran
increment són múltiples, el desenvolupament d'un model territorial amb un pes
important de la urbanització dispersa i de baixa densitat n’ha estat un dels principals
desencadenants. Aquest augment en la mobilitat ha estat principalment absorbida pel
transport privat, fet que ha produït un impacte socioambiental molt significatiu
Afavorir maneres de transport més eficients per disminuir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i el consum d’energia
Entre les externalitats del sector del transport hi figuren de forma destacada la seva
contribució al consum energètic i les emissions de CO2 associades, que contribueixen
a fomentar el canvi climàtic. En aquest sentit, totes les mesures que contribueixin a
promoure una mobilitat amb mitjans més sostenibles, especialment en relació al
foment del transport col•lectiu, representen una millora substancial en termes
d'eficiència ambiental dels fluxos de mobilitat.
No superar els llindars màxims dels indicadors de la contaminació atmosfèrica
de les zones sensibles
En l'àmbit del Camp de Tarragona el contaminant atmosfèric que requereix més
atenció en l'actualitat són les partícules en suspensió. Les àrees més sensibles es
localitzen fonamentalment entorn de l'eix Tarragona-Reus. Atès que un increment en
els focus de contaminació podria repercutir negativament sobre els nivells de
partícules o d'altres contaminants, el pla ha de tenir en compte aquesta qüestió a l'hora
de dissenyar-ne l’estratègia.
3.6.3
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Àmbits prioritaris d’actuació del pla

De l’anàlisi de l’apartat 2.1 s’arriba a la conclusió que l’àmbit prioritari d’actuació per
aconseguir el canvi modal és l’àmbit central del Camp de Tarragona, tant per la
magnitud dels fluxos com pel repartiment modal actual. Dins de l’àmbit central
apareixen diferents nivells d’actuació que cal jerarquitzar per ordre d’importància
estratègica:
•

Desplaçaments urbans. En especial dins de Tarragona i Reus i en segon terme
els interns de Cambrils, Salou i Vila-seca. També al Vendrell i Valls.

•

Desplaçaments intermunicipals del triangle central. En especial els fluxos
Tarragona–Reus i Tarragona i el conjunt Salou–Cambrils–Vila-seca (SCV) i en
segon terme, entre Reus i el conjunt SCV i entre Salou, Cambrils i Vila-seca.

•

Desplaçaments intermunicipals entre les ciutats de Tarragona i Reus amb els
centres de l’eix a Valls, Alcover i Montblanc.

•

Desplaçaments intermunicipals de la costa nord. En especial els fluxos entre
Tarragona i el conjunt de Torredembarra, el Vendrell i Calafell i, en segon
terme, entre el Vendrell i Torredembarra.

•

Desplaçaments intermunicipals entre Reus/Tarragona (intercanviador estació
Central a prop de l’Aeroport de Reus) i Constantí i la Pobla de Mamufet.
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Existeixen pols singulars reconeguts pel PTVC com de primer ordre català que són
l’Aeroport de Reus i Port Aventura, però que a causa de l’estacionalitat de la
demanda no queden reflectits dins d’una enquesta de mobilitat quotidiana. També
apareix un nou pol de mobilitat que no queda reflectit en les dades de l’anàlisi
EMQ06, Perafort, i que tanmateix ha de ser considerat com un pol prioritari
d’actuació. Un quart pol nou és l’estació Central ubicada al sud de l’Aeroport de
Reus, que forma part de l’actuació del PITC “Corredor Mediterrani”. L’estratègia del
pdM proposa la connexió dels centres de Tarragona i Reus amb l’estació Central
via serveis de tren de rodalies i d’una plataforma de transport públic segregada
(PTSP) que permeti la connexió amb Perafort per una banda i amb el conjunt SCV,
per l’altra.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

L’estratègia proposada és coherent amb les propostes del PTP (que estableixen
com a nuclis de creixement les ciutats de Tarragona, Reus, Valls, Vila-seca,
Cambrils i Salou) i del PTVC (implantació de serveis de rodalies de Tarragona).

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

4.

4.1. Els objectius del pdM
El pdM té una vigència de sis anys. En el cas del Camp de Tarragona es tracta del
període del 2009 fins el 2015. Segons la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, el
pdM ha de ser revisat després d’aquest període.
En relació a la diagnosi de la mobilitat i a la seva evolució previsible, el pdM proposa
desenvolupar un conjunt d’actuacions en col·laboració amb tots els agents
responsables de la mobilitat i amb els ciutadans, per assolir els reptes següents:
•

Garantir l’accessibilitat dels ciutadans i dels visitants del Camp de Tarragona,
incrementant l’oferta de transport públic i millorant-ne la qualitat com a xarxa
(connectant els serveis de trens, de bus i d’altres mitjans).

•

Millorar l’eficiència del sistema logístic i de distribució de mercaderies, fent
servir els mitjans més eficients segons criteris de cost i rendiment ambiental.

•

Aconseguir una xarxa viària més segura i respectuosa amb l’entorn, que faciliti
les activitats econòmiques i capaç de ser gestionada de forma dinàmica.

•

Afavorir els mitjans no motoritzats (bicicleta i anar a peu) creant una xarxa
ciclista a nivell territorial i facilitant l’accés als centres generadors de mobilitat i
la interconnexió amb la xarxa de transport públic.

•

Millorar la qualitat ambiental del territori, preservant el clima i la salut de les
persones i reduint la dependència sobre els combustibles derivats del petroli.

El pdM del Camp de Tarragona assumeix com a pròpies les estratègies de les DNM
pel que fa a:
-

Configurar un sistema de transport més vinculat al concepte cost-eficiència per
millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.

-

Augmentar la integració social ja que aporta una accessibilitat més universal.

-

Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

-

Millorar les condicions de salut dels ciutadans.

-

Aportar més seguretat en els desplaçaments.

-

Establir unes pautes de mobilitat sostenible.
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Objectius

Segons aquests principis s’ha definit una estratègia d’aplicació de les DNM que té com
a objectiu genèric “més accessibilitat, menys impactes” i que queda definida en els tres
criteris següents:
1.

Organitzar els usos del territori i de la xarxa d’infraestructures de manera que
es minimitzi 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.

Aquests tres criteris –aplicats a la situació actual del territori– són els objectius
operatius per a l’elaboració del pla i el pla d’actuacions que en resulta.

•

El transvasament modal d’usuaris del cotxe vers els transports més sostenibles

•

Un ús més eficient del vehicle privat, en relació a la mitjana d’ocupació”.
Objectius operatius del pdM
1. Minimitzar la
distància dels
desplaçaments

2. Fer servir el mitjà
de transport més
eficaç

3. Millorar el grau
d’eficiència de
cada mitjà de
transport
X

1. Potenciar el canvi
modal
de
la
mobilitat
2. Energia - reduir el
consum
de
combustibles
derivats del petroli
3. Energia - potenciar
l’ús de combustibles
no
derivats
del
petroli
4. Reduir les emissions
de GEH

XX

XXX

XX

XXX

X

-

XX

X

XX

XXX

XXX

5.

XX

XX

X

X

X

-

6

Reduir
contaminants
l’aire (PM10)

els
de

Reduir
la
contaminació
acústica associada
a la mobilitat i
completar-ne
la
quantificació
7. Minimitzar
l’afectació de la
matriu ambiental i
del paisatge
8. Reduir barreres i
promoure
l’accessibilitat
nomotoritzada
9. Minimitzar l’impacte
ocasionat per la
generació
de
residus
10.Reduir
l’accidentalitat
associada
a
la
mobilitat
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-

XX

X

XX

X

X

-

-

X

X

XX

XXX

TAULA 4.1: Els objectius ambientals aconsellats i la seva vinculació amb els objectius operatius
del pdM
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Objectius ambientals
de l’informe de
sostenibilitat del pdM
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La taula 4.1 presenta aquests tres objectius operatius i es relacionen amb els 10
objectius ambientals que es van plantejar al document ISA preliminar. Els 10 objectius
s’han seleccionat en funció dels consells expressats a l’ISA document de referència
(pàg. 5) del DMAH, que aconsella “centrar l’atenció fonamentalment en avaluar
l’eficàcia de les mesures que el pla proposa per tal d’aconseguir:

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Es comenta que els objectius 7 (minimitzar l’afectació de la matriu ambiental i del
paisatge) i 9 (minimitzar l’impacte de generació de residus) es descarten –seguint les
línies marcades per l’ISA preliminar– perquè el pdM no proposa noves infraestructures.
També es proposen (pàg. 9) indicadors per quantificar els impactes de 5 objectius
ambientals (en cas de no proposar noves infraestructures):
•

Minimitzar el consum d’energia

•

Augmentar el consum d’energies renovables i netes

•

Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle

•

Reduir les emissions

•

Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat

Abans d’entrar en la definició dels objectius ambientals del pdM es presenten unes
consideracions sobre les variables de la mobilitat i la definició de les projeccions per
l’any 2015.

4.2. Taxes de creixement i projeccions
4.2.1

Tendències i taxes de creixement de la mobilitat

La figura següent mostra com el preu del petroli s’ha doblat durant els últims anys.
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FIGURA 4.1: Evolució del preu (€) d’un barril de petroli a Espanya. Font: Ministeri d’Indústria

La taula següent mostra els resultats d’una anàlisi dels aforaments i mostra taxes de
creixement amb bastant variació, amb un taxa total superior a la xifra de les DNM. Es
nota que l’augment de preu no sembla haver tingut un impacte a curt termini sobre el
creixement del trànsit privat. Tot i això, ja es nota l’impacte sobre indicadors de
rendiment econòmic i la sostenibilitat dels preus, de manera que també afecta a la
sostenibilitat futura propera en general i la mobilitat, en particular.

2015
20056,95
41654,99
19713,44
11426,00
14774,92
59320,73

variació
22,20%
94,85%
23,50%
77,93%
134,81%
33,57%

3,70%
15,81%
3,92%
12,99%
22,47%
5,59%

TAULA 4.2: Taxes de creixement de trànsit per comarca segons dades d’aforaments. Font:
elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment i de la Generalitat.

Les DNM defineixen un escenari basat en un creixement econòmic anual del 3%, en
increments anuals de la mobilitat global per al vehicle privat del 3% i per al transport
públic del 6%. Les taxes de creixement DNM es consideren raonables tenint en
compte la divergència entre el creixement actual local i les tendències econòmiques i
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 disponibles de la mobilitat són de l’any 2006. Les taxes aplicades per
extrapolar les dades del 2006 fins a l’any 2009 estan basades en les taxes de
creixement actuals de cada mitjà de transport acceptant una taxa d’un 4% en el cas
del transport privat. Per a la resta dels mitjans la taxa és d’un 1% de creixement anual.
Tal com s’ha fet per redactar el pdM de la RMB, el càlcul dels viatges a peu exclou un
68% de tots els desplaçaments a peu que es consideren de menys de 10 minuts de
duració. Aquest ajustament permet definir escenaris i objectius més realistes. Les
dades EMQ permeten calcular els percentatges de viatges de menys de 5 minuts de
duració. La taula 4.3 presenta xifres per les ciutats del Camp de Tarragona, però no
dóna dades pel llindar de 10 minuts. El factor de 68% prové dels estudis del pdM de la
RMB i sembla coherent amb els resultats presentats a la taula.
Ciutats de
>100.000 hab.
Reus
Tarragona

Valor promig

% viatges a
peu <5'
37,2%
37,1%

Ciutats de
<100.000 hab.
Alcover
Valls
Cambrils
Calafell
Vendrell, el
Montblanc
Falset
Torredembarra
Vila-seca
Salou
37,2% valor promig

% viatges a
peu <5'
52,6%
37,3%
40,3%
35,7%
33,9%
39,3%
61,2%
43,8%
52,8%
43,0%
44,0%

TAULA 4.3: Percentatge viatges a peu de més de 5 minuts per ciutats del Camp de Tarragona.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ06, Generalitat.

4.2.2

El parc de vehicles

Les dades disponibles sobre el parc de vehicles del Camp de Tarragona mostren
fortes taxes de creixement entre el 2003 i el 2005, taula 4.4 (creixements anuals
mitjans de 16% pels vehicles comercials, 10% per a motos i autobusos i 9% per a
turismes). La taula 4.5 presenta el percentatge de vehicles de motor gasolina i dièsel
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2006
16413,49
21377,45
15961,89
6421,51
6292,25
44413,05
110879,64
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ZONA
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedés
Conca de Barberá
Priorat
Tarragonés

creixament
annual
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per cada tipus de vehicle (amb desagregació per municipis només hi ha dades
disponibles de l’any 2005). Es fa evident l’alt percentatge de vehicles pesants de motor
dièsel. Aquest factor, junt amb el creixement del parc de turismes de motor dièsel,
podria presentar un problema respecte dels nivells alts de PM10 ja presentats a
l’apartat 3.4.3. (existeix un desconeixement general de la penetració de motors de
diferents estàndards Euro dins de la classificació bàsica).
classificació bàsica).

Turismes
Motos
Furgon. Cam.
Autobusos
Trac. Ind.
Altres
Total

2005
2001
2002
2003
2004 Gasolina Gas Oil Total
2006
214.824 223.051 229.327 241.233 154.440 98.375 252.815 261.402
27.385 27.933 27.934 29.663
32.929
54 32.983 36.949
52.843 54.873 56.818 60.063
11.380 52.436 63.816 66.643
656
567
620
642
633
10
646
683
2.885
2.241
2.443
2.602
2.795
60
2.825
2.934
6.662
7.438
8.594
9.986
7.524
3.757 11.281 12.618
304.522 316.358 325.917 344.373 206.343 158.093 364.436 381.229

TAULA 4.4: Evolució del parc de vehicles al Camp de Tarragona. Font: elaboració pròpia des
de dades de la DGT.

Turismes
Motos
Furgon. Cam.
Autobusos
Trac. Ind.
Altres
Total

2005
Gasolina
Gas Oil
61%
39%
100%
0%
18%
82%
2%
98%
2%
98%
68%
32%
55%
45%

TAULA 4.5: Percentatges de vehicles de motor gasolina/dièsel del parc de vehicles del Camp
de Tarragona. Font: elaboració pròpia des de dades de la DGT

Per elaborar l’evolució del parc de vehicles tenint en compte el tipus de motor s’han
analitzat les dades de la província de Tarragona (a nivell municipal la DGT només té la
classificació per tipus de motor de l’any 2005). En total, el parc va créixer (de l’any
2000 al 2006) un 4% de mitjana anual, passant d’uns 392.000 a uns 486.000 vehicles.
Els tipus de vehicle amb taxes de creixement més altes són els turismes de motor
gasoil (15% anual, 131.000 vehicles per l’any 2006) i els tractors industrials de motor
gasoil (7% anual).
Per crear les projeccions amb dades desagregades del 2005 s’ha assumit un
creixement anual del 3% (associant el creixement amb el 3% PIB definit a les DNM) i
s’ha aplicat una projecció d’altes i baixes de cada tipus de vehicle/motor segons les
dades d’edat del parc de l’any 2005. Mentre que el nombre de vehicles absolut varia
amb la taxa de creixement introduït és l’estimació de la proporció relativa de vehicles
de diferents tipus de motor la que queda establerta com a referència per analitzar les
diferents actuacions.

L’escenari tendencial consisteix en la projecció d’aquestes taxes de creixement fins a
l’any 2015. Per al total de viatges, representa un creixement anual mitjà d’un 2,9%. Ara
bé, no tots els modes de transport creixen per igual. Aquest creixement és bàsicament
absorbit per vehicle privat, que creix a una taxa anual del 4,02%, en comparació a l’1%
de la resta de modes de transport. Segons aquest escenari, el pes relatiu del transport
privat passarà del 59,8% l’any 2009 fins al 64% dels desplaçaments l’any 2015.

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 4.6: Escenari tendencial de creixement dels viatges per mitjans de transport i evolució
del pes relatiu.

Pel que fa als viatges no motoritzats, l’escenari tendencial s’elabora per als
desplaçaments amb bicicleta i a peu de més de 10 minuts de duració. Passen d’un pes
relatiu del 34,26% al 30,71%. D’altra banda, el transport públic, passa del 5,9% al
5,29%. Tot plegat indica que en cas de no impulsar les actuacions que conté el Pla, no
solament no es tindria lloc el canvi modal, sinó que a més, el vehicle privat continuaria
guanyant pes dins la mobilitat del territori.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

4.3. L’escenari tendencial
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La taxa de creixement del parc és del 3% anual, mentre el creixement de la població
(2006 a 2015) és del 1,7%. Així, per a l’escenari tendencial l’indicador del nombre de
turismes per habitant es preveu que creixi des del valor de l’any base de 473 vehicles
(2006) per 1.000 habitants fins a 570 turismes per 1.000 habitants per l’any 2015. Per
l’escenari del pdM, es preveu que el conjunt de mesures actuï de forma que el parc de
turismes creixi al mateix ritme que la població, mantenint el valor de l’indicador al
mateix nivell que l’any base (473 turismes per 1.000 habitants). Aquestes taxes de
creixement s’apliquen al total de vehicles del parc per cada escenari i en funció de les
projeccions d’evolució del tipus de motor per analitzar els impactes mediambientals
(veure l’apartat 4.5).
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4.4. L’escenari pdM
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Tren
Bus (inclou taxi)
Total TP
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%

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

TAULA 4.7: Projeccions de la mobilitat en viatges anuals, taxes de creixement i quotes de cada
mode de transport.

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.
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.
La taula 4.7 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.

4.5. Els objectius ambientals
En funció de la diagnosi ambiental i considerant les Directrius nacionals de mobilitat i
els consells de l’ISA document de referència, a continuació es proposen els 10
objectius ambientals.
1. Potenciar el canvi modal de la mobilitat
2. Energia - reduir el consum de combustibles derivats del petroli
3. Energia - potenciar l’ús de combustibles no derivats del petroli

4. Reduir les emissions de GEH

7. Minimitzar l’afectació de la matriu ambiental i del paisatge
8. Reduir barreres i promoure l’accessibilitat no-motoritzada
9. Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus
10. Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat
Aquests objectius estan coordinats amb els criteris orientadors que plantegen les
Directrius Nacionals de Mobilitat:
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.
3. Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
4. Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
5. Aportar més seguretat en els desplaçaments.
6. Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles
I com a conseqüència, també ho estaran amb els criteris d’actuació aplicats al Camp
de Tarragona que es presenten en la introducció de les Propostes del Pla i que
posteriorment sintetitzen els 7 eixos d’actuació. D’aquesta manera, el conjunt
d’actuacions que proposa el PDM té com a fita el compliment no només dels propis
objectius del PDM (competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i
sostenibilitat), sinó també dels 10 objectius ambientals. En les fitxes de cadascuna de
les actuacions s’hi inclou un indicador que mesura l’eficàcia de la mesura a l’hora de
contribuir al compliment de cada objectiu ambiental. I tal com s’indica en la taula 4.1
aquests objectius ambientals estan vinculats amb diferents intensitats als objectius
operatius del PDM.
La coordinació entre els objectius ambientals i els objectius generals del PDM és el
reflex de que els objectius ambientals són part integrant del model de mobilitat que es
planteja en la introducció de les Propostes del Pla. Així, el model plantejat en el
document de Propostes del Pla té com a principi bàsic la potenciació de diferents
xarxes de transport (ferrocarril, autobús, bicicleta), amb punts d’intercanvi entre elles,
de tal manera que contribueixen a atorgar una major competitivitat i eficiència al
transport públic i als mitjans no motoritzats, que són bàsics per:
•

Frenar els guanys continus en la quota del transport privat racionalitzant-ne
l’ús (objectiu ambiental 1). Amb el nou model els mitjans més respectuosos
amb el medi ambient guanyaran competitivitat i eficiència, i per tant, guanyaran
pes en les decisions individuals.

•

Els mitjans de transport públics i no motoritzats consumeixen menys
carburants derivats del petroli, i a més, en molts casos utilitzen fonts d’energia
alternatives (objectius ambientals 2 i 3).
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6. Reduir la contaminació acústica associada a la mobilitat i completar-ne la
quantificació
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5. Reduir els contaminants de l’aire (PM10)
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•

El nou model propicia que el transport privat, principal generador de les
emissions contaminants del transport, desacceleri la tendència creixent en el
seu ús (objectius ambientals 4,5 i 6).

•

L’impacte sobre la matriu ambiental i el paisatge també es redueix (objectiu
ambiental 7). D’aquesta forma, aquelles infraestructures per al transport que
no generen un impacte tan gran respecte el medi, guanyen pes.

•

S’afavoreix la mobilitat no motoritzada (objectiu ambiental 8), perquè
l’estructura que permet la connexió entre les xarxes de transport afavoreix uns
desplaçaments més segurs i també n’incrementa l’accessibilitat.

•

Es limita el creixement dels residus generats pel transport (objectiu ambiental
9), donat que el transport privat és el principal generador d’aquests residus.

•

Es redueix l’accidentalitat del transport (objectiu ambiental 10). El vehicle privat
necessita ocupar més espai de la xarxa de comunicacions i també mobilitzar
més unitats per transportar el mateix nombre de viatgers que el transport
públic col·lectiu per carretera. Per tant, el nivell de risc que genera és superior
en relació a la resta de mitjans de transport col·lectiu. Paral·lelament Aturar
l’augment de la circulació en la xarxa viària repercutirà positivament en la
seguretat dels que continuïn utilitzant el vehicle privat.

Les fitxes de cadascuna de les actuacions incloses en el document de Propostes del
Pla introdueixen un indicador que mesura el grau d’eficàcia de cadascuna d’elles en
relació al compliment dels objectius ambientals. El grau d’interrelació entre l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental i la resta de documents que integren el PDM del Camp de
Tarragona es podrà comprovar amb el seguiment de l’acompliment dels objectius
ambientals, que es mesura mitjançant els indicadors ambientals. Aquests indicadors
comparen l’evolució des de l’any base fins al 2015 en 2 escenaris diferenciats,
l’escenari tendencial en el qual no s’apliquen les actuacions del Pla i l’escenari en que
sí es posen en marxa (veure apartat 8 d’aquest document).
Dels deu objectius proposats s’indiquen com a objectius ambientals prioritaris la
reducció de les emissions de GEH, la reducció del consum de combustibles derivats
del petroli, un ús major de combustibles alternatius i, sobretot, la potenciació del canvi
modal.

4.5.1

Potenciar el canvi modal de la mobilitat

Potenciar el canvi modal de la mobilitat. Augmentar la quota dels mitjans sostenibles
actualment febles, traspassar viatges del transport privat al transport públic, a peu i en
bicicleta.

El transport col·lectiu i el transport no motoritzat són els mitjans que aporten una
accessibilitat més universal amb menors externalitats ambientals. Cal potenciar-ne les
quotes de repartiment modal. Al Camp de Tarragona encara no funciona un servei de
transport públic ben jerarquitzat amb serveis capil·lars d’alta freqüència de tren i bus
recolzats per xarxes per recórrer a peu o en bici que donin servei a les estacions
ferroviàries dels eixos importants.

Cal destacar que el pdM preveu que el transport privat passarà del 59,8% de quota al
55,3%. Dit d’una altra manera, comparat amb l’augment tendencial previst del
transport privat, el pdM proposa afavorir que pel 2015 uns 46M de viatges en
cotxe/motocicleta passin a mitjans més sostenibles.
La taula 4.8 compara com s’absorbeix l’increment de la mobilitat en l’escenari
tendencial i en 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 es ressent notablement. Ara són els modes no motoritzats els que tenen una
major capacitat d’absorbir la necessitat de desplaçar-se.

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 4.8: Comparació del repartiment modal per mitjans i escenaris. Font: elaboració pròpia

4.5.2

Reduir el consum de combustibles derivats del petroli

Reduir el consum de combustibles derivats del petroli. Fomentar l’ús ferroviari i de
mitjans no motoritzats.

La taula 4.9 presenta els resultats de consum de carburants obtinguts amb el
simulador AMBIMOB en relació als escenaris tendencial i del pla, sempre d’acord amb
les projeccions de mobilitat de les DNMs. L’AMBIMOB presenta el consum energètic
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També es proposa que amb el pdM s’intentin augmentar les etapes dels mitjans no
motoritzats en uns 65,1M. Això implicaria guanyar entre el 2009 i el 2015 uns 16M
viatges nous amb bicicleta, més uns 49,1M de viatges nous a peu. Suposaria passar
d’una quota de bicicleta actual inferior a l’1% a un 2,8% per l’any 2015.
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Les projeccions per l’any 2015 plantegen augmentar en un 1% la quota del transport
col·lectiu passant a una quota del 7,6% dins de l’escenari de creixement de la mobilitat
establert per les DNM. En concret, es planteja guanyar uns 7,8M de nous passatgers
de tren amb referència a la situació del 2009, doblant la quota actual (d’un 1%). Tenint
en compte que el nombre actual d’usuaris és modest, això representa un 118% de
creixement (un 13,85% anual). Addicionalment, es planteja guanyar uns 12,1M de
nous passatgers de bus, per situar la quota actual per damunt del 5%.
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del transport per carretera en termes d’energia, concretament fent servir unitats de
“tep/any” (tones equivalents de petroli anuals).
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Per a què siguin comparables amb els indicadors definits per les DNM, les xifres de la
taula 4.9 s’han de convertir en “kep/habitant” (quilograms equivalents de petroli per
habitant). Aquesta conversió es presenta a la taula 4.10, que mostra el valor de
l’indicador del consum de carburant per a l’any base i pels dos escenaris.

Any +6

Any 0
CONSUM ENERGÈTIC

∆%
317.569

409.943

29%

Gasolina

145.375

181.728

25%

Diesel

172.193

228.215

33%

GN
Electricitat
Bio10
GLP
Híbrids

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

Total Consum energètic (tep/any)

Per tipus de combustible
(tep/any)

Per tipologies de vehicle
(tep/any)

Per mode de transport
(tep/any)
Mode passatgers i
mercaderies (tep/any)

Hidrogen

0

0

0%

Cotxes

225.182

299.060

33%

Taxis

0

0

0%
0%

Motos

0

0

Veh. Lleugers

0

0

0%

Veh. Pesants

92.387

110.883

20%

Busos

0

0

0%

Ferroviari

0

0

0%

Privat

225.182

299.060

33%

Públic

0

0

0%

Passatgers

225.182

299.060

33%

Mercaderies

92.387

110.883

20%

Any 0

Any +6

CONSUM ENERGÈTIC
317.569

300.934

-5%

Gasolina

145.375

115.370

-21%

Diesel

172.193

185.563

8%

GN
Electricitat
Bio10
GLP
Híbrids

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

Hidrogen

0

0

0%

Cotxes

225.182

190.050

-16%

Taxis

0

0

0%
0%

Total Consum energètic (tep/any)

Per tipus de combustible
(tep/any)

Per tipologies de vehicle
(tep/any)

Per mode de transport
(tep/any)
Mode passatgers i
mercaderies (tep/any)

Motos

0

0

Veh. Lleugers

0

0

0%

Veh. Pesants

92.387

110.883

20%

Busos

0

0

0%

Ferroviari

0

0

0%

Privat

225.182

190.050

-16%

Públic

0

0

0%

Passatgers

225.182

190.050

-16%

Mercaderies

92.387

110.883

20%

TAULA 4.9 Resultats AMBIMOB: consum de carburants (tep) per l’any 2015: l’escenari
tendencial (a dalt) i l’escenari PDM (a baix). Font: elaboració pròpia

Mesura

Unitat

Escenari Base

codi DNM

7

Habitants
Impactes
Consum carburants automoció per habitant

Escenari
Pdm 2015 Tendencial
2015

persones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

639.000

kep/hab anuals

2006

574

470

641
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Els valors obtinguts amb l’AMBIMOB són inferiors als valors obtinguts territorialitzant
per al Camp de Tarragona l’indicador de consum energètic presentat en les DNMs per
al conjunt de Catalunya. D’acord amb l’AMBIMOB, el consum energètic era de 574
kep/habitant l’any 2006, i l’objectiu plantejat pel pdm per a l’any 2015, seria rebaixar
aquest consum a 470 kep/habitant.
Fent referència als valors definits per les DNMs, s’obté un consum energètic de 637
kep/habitant per l’any base (2006) i es fixa com a objectiu del pdM (2015) 522
kep/habitant. La primera xifra utilitza la sèrie de dades publicades per l’ICAEN a nivell
de la demarcació de Tarragona, ponderada amb dades de població del Camp de
Tarragona. La segona xifra és el resultat d’extrapolar l’evolució obtinguda amb
l’AMBIMOB.
El resultat final és que es preveu reduir notablement el consum energètic entre l’any
base i l’any 2015. Els resultats amb l’AMBIMOB demostren que les mesures del Pla
pdM poden capgirar la tendència negativa relativa al consum d’energia (la taula 4.9
presenta resultats en termes de consum total, i la taula 4.10 presenta l’indicador de
consum/habitant - tenint en compte les previsions de canvis en la població). La taula
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TAULA 4.10: Consum de carburants (KEP/habitant) derivats del model AMBIMOB: any base i
any 2015 (escenaris tendencial i PDM). Font: elaboració pròpia
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4.11 presenta els indicadors definitius on els valors per l’any 2015 es calculen aplicant
les evolucions de la taula 4.10 a la xifra de l’any base de la sèrie ICAEN (D3 Pla de
propostes).7

Mesura
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Escenari Base

codi DNM

7

Habitants
Impactes
Consum carburants automoció per habitant

Escenari
Pdm 2015 Tendencial
2015

persones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

639.000

kep/hab anuals

2006

637

522

712

TAULA 4.11: Consum de carburants (KEP/habitant) de l’any base (indicador del Pla de
Mesures) amb previsions per l’any 2015 (escenaris tendencial i PDM) segons l’evolució
AMBIMOB (Taula 4.12). Font: elaboració pròpia

Es pot concloure que l’indicador de consum energètic (kep/habitant) creixerà un 11,7%
des de l’any base a l’any 2015 en l’escenari tendencial. Aplicar les mesures del pdM
suposa reduir dràsticament el consum energètic per habitant, fins fer-lo caure un
18,1%.
Els mecanismes per arribar a aquest estalvi són principalment:
•

La reducció del pes del transport privat

•

Major eficiència en el transport privat

•

Reducció de les distàncies mitjanes.

En relació a la mobilitat quotidiana el factor d’ocupació dels turismes de l’any 2006 era
d’1,27 persones per cotxe. Amb el pdM s’espera que augmenti a 1,4. 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. Finalment, en l’escenari
tendencial es produeixen 45,6M de moviments de vehicle més que en l’escenari pdM.
4.5.3

74

Unitat

Potenciar el consum de combustibles no derivats del petroli

Potenciar l’ús de combustibles no derivats del petroli. Augmentar el consum de
biodièsel de forma coherent amb els criteris de sostenibilitat (xarxa gasolineres, venda de B20)

El Pla de l’energia de Catalunya preveu un increment substancial de l’ús de biodièsel i,
en menor mesura, del bioetanol, tal com assenyala la Directiva 2003/30/CE relativa al
foment de l’ús de biocarburants i altres combustibles renovables en el transport, on es
fixa que l’any 2010 un 5,75% del combustible venut hauria de ser biocombustible.
Actualment, segons la diagnosi feta (capítols anteriors) no es pot quantificar el consum
d’energia elèctrica consumida pel transport del territori (evidentment, tampoc no es pot
determinar el percentatge d’aquest consum relacionat amb energies renovables). El
document 1 del pdM ha detectat l’ús actual d’autobusos alimentats amb
biocombustible en una línia (urbana).
El biodièsel B20 es ven amb una concentració del 20% de matèria orgànica. Una
primera observació és que si la meitat dels vehicles utilitzen motors dièsel, per arribar
al 5% d’ús de biocarburant, cal convèncer a la meitat dels conductors per què utilitzin
biodièsel.

7

La sèrie d’ICAEN dóna una font de referència que va sent actualitzada i que es pot utilitzar per
seguir els indicadors del Pla.

4.5.4

Reduir les emissions de GEH

Reduir la contribució que el sistema de mobilitat del Camp de Tarragona fa al
canvi climàtic. Tones de CO2 anuals produïdes pel transport

La taula 4.12 presenta els resultats de l’anàlisi de les emissions de GEH realitzada
amb l’eina AMBIMOB pels escenaris tendencial i del Pla.
La taula 4.13 presenta els resultats de l’elaboració de l’indicador de les emissions de
GEH per ambdós escenaris i se’n desprèn que l’increment de les emissions en
l’escenari tendencial del 29% contrasta amb la reducció del 5% en l’escenari que es
preveu amb l’aplicació de les mesures que contempla el pdM.
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Per tant, enlloc de subscriure l’objectiu d’ús del 5,75% per a l’any 2012, es proposa
establir objectius per augmentar la xarxa de gasolineres i la venda de B20 (coherent
amb els objectius industrials del territori) i fer un seguiment de l’evolució de la qualitat
de l’aire. Es defineix com a objectiu la venda de 9.000 tones de biodièsel, equivalents
a un consum mitjà de 1.500 tones al llarg del pla. Amb una concentració del 20%, es
planteja un estalvi anual de 300 tones de combustible de petroli.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Mentre que el consum de biodièsel afavoreix l’objectiu de reduir les emissions de GEH,
també s’ha de tenir en compte que pot tenir un impacte advers sobre les emissions de
partícules PM10 (ja als límits –veure la secció 3.4.3).

Any 0

Any +6

EMISSIONS CO2
∆%
954.507

1.232.489

29%

Gasolina

432.504

540.657

25%

Diesel

522.003

691.832

33%

GN
Electricitat
Bio10
GLP
Híbrids

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

Hidrogen

0

0

0%

Cotxes

674.555

896.348

33%

Taxis

0

0

0%
0%
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Total Emissions (t/any)

Per tipus de combustible
(t/any)

Per tipologies de vehicle
(t/any)

Per mode de transport
(t/any)
Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

0

0

0

0

0%

Veh. Pesants

279.952

336.142

20%

Busos

0

0

0%

Ferroviari

0

0

0%

Privat

674.555

896.348

33%

Públic

0

0

0%

Passatgers

674.555

896.348

33%

Mercaderies

279.952

336.142

20%

Any 0

Any +6

EMISSIONS CO2
∆%
954.507

905.770

-5%

Gasolina

432.504

343.237

-21%

Diesel

522.003

562.533

8%

GN
Electricitat
Bio10
GLP
Híbrids

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

Total Emissions (t/any)

Per tipus de combustible
(t/any)
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Motos
Veh. Lleugers

Per tipologies de vehicle
(t/any)

Per mode de transport
(t/any)
Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

Hidrogen

0

0

0%

Cotxes

674.555

569.628

-16%

Taxis

0

0

0%

Motos

0

0

0%

Veh. Lleugers

0

0

0%

Veh. Pesants

279.952

336.142

20%

Busos

0

0

0%

Ferroviari

0

0

0%

Privat

674.555

569.628

-16%

Públic

0

0

0%

Passatgers

674.555

569.628

-16%

Mercaderies

279.952

336.142

20%

TAULA 4.12 Resultats AMBIMOB: emissions de GEH (tones) per l’any 2015: l’escenari
tendencial (a dalt) i l’escenari PDM (a baix) Font: elaboració pròpia.

Escenari Base

Pdm 2015

Escenari
Tendencial 2015

persones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

639.000

Tones

2006

954.507

905.770

1.232.489

TAULA 4.13 Comparació de les emissions de GEH (tones) per l’any base i l’any 2015:
l’escenari tendencial i PDM. Font: elaboració pròpia a partir de dades de la taula 4.14.

Els objectius DNMs de Catalunya anticipen una reducció en les emissions de CO2
(veure el Pla de propostes). Els resultats modelitzats amb l’AMBIMOB per al Camp de
Tarragona - basats en les projeccions de mobilitat de les DNMs – preveuen reduccions
inferiors a les previstes per a tot el país. Tot i així, cal valorar en la justa mesura el
canvi de tendència que emergeix del nou escenari.
Paral·lelament, pot sorprendre la forta reducció de l’indicador de consum energètic
plantejada en el pdM en relació a les reduccions esperades en les emissions dels
gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle o les emissions de PM10. Cal tenir
present que l’indicador que mesura l’evolució del consum energètic està definit per
habitant, mentre que els altres estan definits en termes absoluts. Les diferències
existents es deuen en part al creixement de població projectat en el territori. En termes
absoluts, la reducció del consum energètic és molt semblant a la reducció de les
emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.

4.5.5

Reduir els contaminants de l’aire (PM10)

Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport. Valor PM10 mitjà anual

<40mg/m3

La taula 4.14 presenta els resultats de les emissions de NOx i de les PM obtinguts amb
l’eina AMBIMOB per als escenaris tendencial i del pla. La taula 4.15 resumeix aquests
resultats per tots dos escenaris. En el cas de les PM10, no existeixen valors absoluts
de referència (aquest indicador no apareix a les DNMs de Catalunya). En el cas de les
emissions de NOx, l’evolució esperada (DNMs per tot Catalunya) és d’un augment del
15%.
L’anàlisi feta de les dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental identifica un alt
risc pel que fa als nivells de contaminació de les PM10 (vegeu l’apartat 3.4.3 per la
presentació d’indicadors de superació dels límits establerts per les PM).
Per no superar els límits de protecció de la salut pública dins de l’horitzó del pdM cal
realitzar actuacions que permetin assolir els objectius següents:
•

Mantenir les superacions dels límits diaris a menys de 100 per any (a tota la
xarxa XVPCA),

•

Aconseguir valors mitjans anuals per sota del límit de 40mg/m3.

Els resultats obtinguts per a l’escenari pdM són bàsicament el fruit de la combinació,
d’una banda, de la desacceleració de l’increment de l’ús del transport privat, i de l’altra,
de l’augment dels vehicles amb motor dièsel en relació a la mitjana de l’evolució del
parc de vehicles. Els resultats per l’escenari del Pla són millors que els de l’evolució
tendencial (reducció d’emissions NOx del 5% en l’escenari tendencial i 22% en
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Habitants
Impactes
Emissions CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle

Unitat
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Mesura
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l’escenari pdM; i augment de les emissions de PM10 del 22% en l’escenari tendencial
en front de la reducció d’un 9% en l’escenari pdM).

Any 0

Any +6

EMISSIONS NOx
∆%
3.511,70

Total Emissions (t/any)

3.339,89

Any 0

-5%

Any +6

EMISSIONS PM10
∆%
637,28

Total emissions (t/any)

774,84

Any 0

22%

Any +6

EMISSIONS NOx
∆%
3.511,70

Total Emissions (t/any)

2.860,90

Any 0

-19%

Any +6

EMISSIONS PM10
∆%
637,28

Total emissions (t/any)

577,19

-9%

TAULA 4.14 Resultats AMBIMOB: emissions de NOx i de les PM10 (tones) per l’any 2015:
l’escenari tendencial (a dalt) i l’escenari del PDM (a baix) Font: elaboració pròpia.

Mesura

Impactes
Emissions atmosfèriques del transport NOx
Emissions PM10

Unitat

Tones anuals
Tones anuals

Escenari Base
any ref.

Valor

2008
2008

3.512
637

Pdm 2015

Escenari
Tendencial 2015

3.349
726

3.340
775

TAULA 4.15 Comparació de les emissions de NOx i de PM10 (tones) per l’any 2015: escenari
tendencial i del PDM. Font: elaboració pròpia segons les dades de la taula 4.15.
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4.5.6

Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat

Implantar accions de seguiment relacionades amb l’àmbit del pdM per
assegurar una coordinació efectiva de les mesures del PSVC i per arribar a una
taxa màxima de 37 morts l’any 2015.

La diagnosi (document 1) elaborada presenta per primera vegada les estadístiques
d’accidents per al territori del pdM. No es detecta cap patró amb divergències
negatives respecte al patró d’accidents de Catalunya. El grau de participació al
programa Pla de seguretat viària urbana (3 municipis) és baix i el pdM proposa
mecanismes per augmentar el nombre de municipis participants (criteris de redacció
dels PMU).

E s c enari B as e

c odi DNM

9
10

Habitants
Impac tes
Víctimes mortals
Accidents amb víctimes per veh‐km

O bjec tiu P dM
2015

E s c enari
T endenc ial
2015

pers ones

any ref.
2006

Valor
553.000

639.000

639.000

num (morts a 24h.)
km/any

2007
2007

58
25,72

37
21,86

55
24,18

TAULA 4.16: Comparació dels indicadors d’accidentalitat de la mobilitat: l’escenari tendencial i
l’objectiu PDM. Font: elaboració pròpia a partir de dades de les DNM.

Tant la taxa d’accidents amb víctimes per milió veh./km, com el nombre de morts
disminueixen si es comparen els valors de l’objectiu pdM amb els de l’escenari
tendencial.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Unitat
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Mes ura
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Descripció i avaluació d’alternatives

5.1. Models globals de mobilitat (a nivell regional)
L’ISA document de referència proposa que l’informe formuli i avaluï “les possibles
alternatives globals de model de mobilitat”. El mateix document proposa que aquest
exercici es basi en:
•

La necessitat d’estratègies push & pull

•

La congestió viària com a dissuasiva de l’ús del vehicle privat

•

La competitivitat en temps entre els diferents mitjans de transport

•

La construcció supeditada a la gestió i l’optimització de les infraestructures
existents.

En primer lloc cal recordar que aquest pdM és un nou instrument de planificació que
coordina la planificació entre els nivells més habituals (nacional i municipal) i aquest fet
implica definir models globals a nivell regional. El model del pdM respon en essència a
la construcció d’una oferta integrada de transport públic i mitjans no motoritzats a nivell
regional, a la racionalització de la utilització del transport privat i a la millora de la
sostenibilitat del transport de mercaderies. És a dir, una oferta push molt millorada. La
construcció d’aquesta oferta inclou un alt nivell de col·laboració entre els municipis,
sobretot els del triangle central, però també els localitzats en els corredors definits per
determinar les quotes modals actuals (vegeu la secció 3.3.6); aquesta col·laboració és
necessària per a implementar actuacions concretes com ara el Sistema Tarifari
Integrat o la xarxa ciclista , així com per a realitzar la redacció coordinada dels PMU i
d’altres aspectes de planificació urbana.
Es justifica aquest enfocament sobre mesures push tenint en compte la debilitat de
l’oferta que els mitjans alternatius representen actualment. Però tal com s’ha discutit
durant les reunions tècniques de preparació de l’ISA, les estratègies pull necessiten
una administració líder capaç de restringir l’ús del cotxe. Actualment se’n troben dos
casos a Catalunya:
•

L’àrea verda implantada per l’Ajuntament de Barcelona

•

La restricció de velocitat a 80 km/h a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
implantada pel Govern de Catalunya i l’ATM de la regió metropolitana de
Barcelona i altres entitats.

La diagnosi d’aquest pla reuneix per primera vegada dades de l’oferta d’aparcament
(document 1) i xifra les places d’aparcament de superfície regulades en unes 5.000. El
procés de crear gestors municipals evoluciona, però encara no està tan consolidat. El
pdM planteja el desenvolupament de les figures d’aquests gestors des de l’àmbit
municipal o d’altres enfocades a gestionar l’espai als entorns de les estacions
intercanviadores. El pdM també preveu la implantació d’uns 40 km de carril bici dins de
les àrees urbanes, fet que pot implicar la supressió des de 3.000 fins a 4.000 places
d’aparcament de superfície actualment no controlades (a Barcelona la implantació de
l’àrea verda va impulsar la millora de l’oferta de carrils bici). Així el pdM pot provocar
unes restriccions de forma indirecta i local i forma part de la preparació d’una acció
coordinada més potent a mitjà i llarg termini.
A l’àrea central del Camp de Tarragona hi ha pocs trams de carretera actualment amb
regulació de velocitat superior a 80 km/h. El pdM compta amb la col·laboració del
Servei Català de Trànsit per desenvolupar el grau de control i gestió de les vies per
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Per tant, el pdM inclou elements de dissuasió, però formen part d’un model push & pull
(més pull que push). Aquest model està vinculat a l’estratègia del Pla territorial parcial
del Camp de Tarragona. Hi ha poques diferències entre l’anàlisi del repartiment modal
del PTP (basada en dades de l’EMO01) i l’anàlisi feta dins d’aquest document (amb
dades de l’EMQ06). Per tant, es considera il·lustratiu el resultat que demostra que els
temps de recorregut del transport col·lectiu, recollits per l’ISA del PTP (vegeu la taula
5.1), són generalment superiors als temps en cotxe. La debilitat actual de l’oferta de
transport col·lectiu també es fa evident des de la diagnosi del repartiment modal
(apartat 3.3.6), on no supera una quota del 15% (cotxe >85%) dels moviments
quotidians a cap dels corredors del territori. En el cas del pdM, aquest resultat
s’interpreta en termes de la necessitat de millorar significativament l’oferta dels mitjans
alternatius al cotxe.
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permetre detectar i informar sobre incidents de forma estratègica, tot tenint en compte
els intercanviadors previstos al pdM.
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Nota: l’opció Reus – Cambrils directa és amb autobús.
TAULA 5.1: Comparació de temps de recorregut per als principals moviments analitzats pel Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona. Font: PTOP.

En aquest sentit, i d’acord amb la Llei 9/2006, es defineix l’alternativa zero
(denominada “tendencial”) que es presenta a l’apartat 4.3 d’aquest document per fer
comparacions amb el model proposat pel pdM.
Per les raons esmentades a l’apartat anterior no es consideren viables altres
alternatives (per exemple push & pull, amb èmfasi en la restricció de l’ús del cotxe). Si
no existeix una alternativa (de mobilitat sostenible) l’usuari estarà obligat a desplaçarse en cotxe. Val a dir que aquesta opció serà cada vegada més costosa si la tendència
d’increment del preu del combustible derivat del petroli segueix augmentant (vegeu la
secció 4.2).
Seria interessant definir un escenari on algunes de les mesures previstes (al Pla de
propostes) no es realitzin segons la programació establerta. Així es podria examinar
fins a quin punt l’assoliment del canvi modal plantejat queda afectat, per exemple, per
la posada en marxa més tard dels serveis de rodalies.

5.3. Actuacions del pdM en relació al repartiment modal
El pdM del Camp de Tarragona està estructurat en set eixos d’actuació (EA) en què es
tracten totes les àrees de la mobilitat definides per la llei i analitzades al diagnòstic:

EA 1: Serveis de tren i PSTP
(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 5.1: Els 7 eixos d’actuació del pdM del Camp de Tarragona.
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L’ambició del pdM està vinculada amb els altres plans que han d’establir les
infraestructures (PITC) i els serveis (PTVC) per millorar l’oferta de transport públic
d’aquest territori. Sobre aquesta vertebració el pdM elabora una integració que
proporciona una xarxa connectada com alternativa a la dependència actual sobre el
transport privat.
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5.2. Escenaris alternatius de la mobilitat
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Els eixos EA1i EA2 tenen una forta vinculació amb les actuacions de millora de l’oferta
de transport públic del PTVC i del PITC (fase 1). L’Eix EA3, d’Integració de polítiques
urbanístiques, conté actuacions coherents amb les propostes del PTP i la coordinació
dels Plans de mobilitat urbans (PMU) del territori. Les actuacions de millora de l’oferta
dels mitjans no motoritzats té vinculacions amb el PITC i el PEB. Les fitxes de les 44
mesures formen el document 3, “Pla de propostes del pdM”, vegeu la taula 5.2.
Per avaluar la viabilitat dels objectius de repartiment modal és important tenir en
compte el conjunt de les actuacions dels eixos EA1, EA2, EA3 i EA5, que establiran la
jerarquització de l’oferta alternativa al transport privat; és a dir, una oferta de transport
públic amb serveis de trens locals recolzats per serveis capil·lars de bus, a peu i en
bicicleta.

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

TAULA 5.2: Pla d’actuacions del Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona. Font: pdM document 3
“Pla de propostes”.
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A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.2
A1.3

Descripció
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
Plataforma Segregada de Transport Públic (PSTP)
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
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
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
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
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
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
Accés de Persones amb Mobilitat Reduïda al Transport Col·lectiu
Establiment d'un observatori de la mobilitat
Desenvolupament de les funcions legals de la ATM
Actualització del pdM
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Descripció i avaluació dels impactes ambientals de
l’alternativa escollida

6.1. Viabilitat de l’assoliment dels objectius de canvi modal
6.1.1

Actuacions urbanes comunes

En primer lloc, el pdM ha previst una sèrie d’actuacions comunes (taula 6.1). Per una
banda hi ha actuacions per a potenciar els serveis de bus i la seva integració (entre
línies urbanes i interurbanes, amb la planificació d’una xarxa de serveis locals, tenint
en compte els llocs generadors importants i incloent-hi intercanviadors nous). Per
l’altra, hi ha la implantació d’una xarxa ciclista de 125 km (el document 3, “Pla de
propostes”, en dóna més informació; només esmentar que el disseny s’integra amb el
desenvolupament de les estacions de tren com intercanviadors i amb un conjunt de
xarxes de bicicletes públiques als centres urbans més importants).
El volum més gran dels desplaçaments del territori són urbans (del total d’1,16 M de
desplaçaments diaris dels moviments principals identificats a l’apartat 3.3.6, un 87%
són urbans) i d’aquests, els més significatius (un 85% de l’1,01 M de desplaçaments)
es troben al triangle central (Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca).

6.1.2

Coordinació amb els Plans de mobilitat urbana

Per assegurar aquesta planificació estratègica i per fer realitat la coordinació de les
actuacions urbanes, el pdM preveu portar a terme de manera específica els Plans de
mobilitat urbans afegint 5 municipis a les 6 capitals estrictament obligades a redactarlos d’acord amb Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat (Falset, Montblanc, Reus,
Tarragona, Valls i el Vendrell). Així, el nombre total de municipis estudiats de forma
conjunta i per integrar actuacions s’amplia a 11 (amb un total de 386.166 habitants,
que cobreixen un 70% de la població total del territori, l’any 2006).
Es preveu la redacció conjunta dels PMU de les capitals dels territoris interiors de l’Alt
Camp (Valls: 23.315 habitants) i de la Conca de Barberà (Montblanc: 6.767 habitants)
així com del Priorat (Falset: 2.717 habitants); aquesta darrera s’ha d’estudiar
conjuntament amb Marçà (653 habitants). En total, aquest estudi cobriria una població
de 33.452 habitants. Calen estudis (plans específics) dels polígons industrials de Valls
(ampliat) i de Frape Behr, a Montblanc. Tal com s’ha demostrat (document 1,
diagnosi), hi ha temes d’accessibilitat en zones de baixa població comuns a aquestes
comarques. Cal establir compromisos també per a la participació conjunta d’aquestes
zones per al desenvolupament de serveis de baixa demanda.

Escenari pdM 2015
Planificació de la xarxa de serveis de tren
(rodalies i Plataforma segregada del transport
públic – PSTP.)
Bicis públiques i millores d’accés a peu

Reus intramunicipal

Planificació de la xarxa de serveis de tren
(rodalies i PSTP)
Bicis públiques i millores d’accés a peu

Conjunt
SCV
(SalouCambrils-Vila-seca)
intramunicipal
El Vendrell intramunicipal
Valls intramunicipal
Tarragona
–
Central – Reus

Estació

Tarragona – SCV

Reus – SCV
Tarragona – Eix VAM
(Valls-Alcover-Montblanc)
Reus – Eix VAM (VallsAlcover-Montblanc)
Tarragona – Costa nord
(Torredembarra
–
el
Vendrell – Calafell)
Estació Central / Aeroport
de Reus – Perafort

Sistema
Tarifari Integrat

Integració de
les línies dels
serveis de bus
urbans
i
interurbans
Millor
informació
sobre
el
transport públic
Planificació
coordinada
dels PMU i
altres
actuacions de
planificació
urbanística
Xarxa ciclista
del Camp de
Tarragona

Servei de rodalies L1
PSTP
Bicis públiques i millores d’accés a peu
Bicis públiques i millores d’accés a peu
Millores d’accés a peu
Serveis de trens regionals
Serveis de rodalies L2, L3 i L4
PSTP
Serveis de rodalies L1, L2, L3 i L4
PSTP
Bicis públiques
Serveis de rodalies L2, L3 i L4
PSTP
Servei de rodalies L3
Servei de bus exprés
Serveis de rodalies L3
Serveis de transport
demanda

col·lectiu

de

baixa

Serveis de rodalies L1 i L2
Bicis Públiques
Serveis de tren regionals

Estació Central / Aeroport
de Reus– Port Aventura /
SCV

PSTP

Tarragona – Constantí / la
Pobla / el Morell

Millora de l’oferta de bus

Reus – Constantí / la
Pobla / el Morell

Millora de l’oferta de bus

TAULA 6.1: Actuacions del pdM respecte als moviments principals

Es proposa la redacció d’un altre PMU del conjunt dels municipis de Cambrils (27.848
habitants), Salou (22.162 habitants) i Vila-seca (17.305 habitants). Aquest PMU
reconeix la contigüitat d’aquesta zona i, amb 67.315 habitants, es podria aplicar el
criteri de població com si fos una àrea d’administració municipal. A més, implica que
s’haurien estudiat tots els pols de primer ordre, grup A –definits al PTVC. Aquest estudi
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Intercanviadors
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Moviment
Tarragona intramunicipal

hauria d’incloure un estudi de la mobilitat dels polígons industrials de l’Alba i Vilagrassa
(de Vila-seca) en forma de pla específic.
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Els PMU de Tarragona i Reus haurien d’incloure els PSVU recentment redactats, així
com els estudis (plans específics) dels polígons industrials següents:
•

Tarragona: Entrevies i Francolí

•

Reus: Selva del Camp, Tecnoparc

Carrils bus: els PMU de Tarragona, Reus, el Vendrell, Calafell i Cambrils, Salou, i
Vila-seca haurien de formular propostes per implantar un mínim d’1 km de carril bus
cadascun, és a dir, un mínim de 5 kms en total.
Plans de seguretat viària urbana: Els PMU del Vendrell (31.953) i de Calafell
(20.521) i de Cambrils, Salou i Vila-seca haurien d’incorporar un estudi PSVU en
col·laboració amb el SCT.
El repte de fer que la Xarxa ciclista (composta de trams definits per diferents
municipis) sigui contigua necessita una coordinació supramunicipal que es descriu al
document 3.

6.1.3

Actuacions de vertebració de la xarxa de transport públic

A banda de les actuacions comunes, el pdM ha previst una sèrie d’actuacions per
potenciar l’ús del tren. A curt termini hi ha la implantació dels serveis de rodalies d’alta
freqüència, integrats amb altres mitjans de les actuacions comunes, que oferiran
connexions entre els pols municipals d’aquest triangle central urbà. La Plataforma
segregada de transport públic consisteix en la implantació de tramvies dins d’aquesta
àrea, tenint en compte altres actuacions d’infraestructures ferroviàries per arribar,
progressivament, a una xarxa de serveis de trens locals. Per exemple, per la ciutat de
Tarragona el PTP preveu (per l’any 2026) “5 estacions ferroviàries més les
corresponents al tramvia urbà”.
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6.1.4

Actuacions per fomentar el canvi modal als corredors interurbans

La taula 6.1 defineix també una sèrie d’actuacions específiques per a cadascun dels
moviments principals identificats com corredors d’avaluació de l’objectiu central del pla
(el canvi modal).
Un 13% dels desplaçaments (de l’any 2006) principals són interurbans; els moviments
entre Cambrils, Salou i Vila-seca són considerats com moviments urbans. Dels 9
corredors interurbans, 7 tindran millores significatives derivades de la implantació dels
serveis de tren (rodalies i regionals) del PTVC i de la coordinació amb la implantació
del Corredor Mediterrani i la PSTP (PITC). Aquesta millora de l’oferta donarà una
xarxa connectada capaç d’assolir els objectius de canvis modals presentats a l’apartat
3.
Comparar els temps de desplaçaments dels moviments principals amb cotxe i
transport públic (tal com es planteja a l’ISA document de referència) ja s’ha fet de
forma simplificada en el Pla territorial parcial. De totes maneres l’anàlisi feta té una
sèrie de limitacions; no sembla la millor manera de demostrar la viabilitat del pdM per
les observacions següents:

•

El comportament modal dels usuaris depèn també d’altres factors (disponibilitat
de les alternatives, cost, confort...)

•

La major part de la demanda actual és dels centres urbans: per comparar
corredors alternatius caldria definir els moviments amb més precisió.

•

Els corredors interurbans han estat definits com agregacions de diferents fluxos
en funció dels nous serveis de rodalies previstos; aquesta part del total de la
demanda no justifica una modelització detallada en aquest context.

•

S’estan definint encara els traçats de les infraestructures PSTP i dels serveis
de rodalies en funció de la ubicació recent de l’estació Central. Per tant els
temps de l’oferta amb transport públic no són evidents per a tots els moviments
identificats.

En resum, es considera que la viabilitat d’assolir els objectius de canvi modal està
demostrada pel conjunt d’actuacions:
•

Actuacions comunes als àmbits urbans més importants

•

Coordinació amb els PMU, amb els criteris establerts

•

Les actuacions (ferroviàries) per vertebrar la xarxa de transport públic

•

Les actuacions per fomentar l’ús del transport públic als corredors interurbans
més importants.

6.2. Avaluació del repartiment modal segons les actuacions
principals
A la secció 4.5.1 s’ha destacat l’objectiu de guanyar uns 7,8 M de passatgers nous de
tren per l’any 2015.
La taula resumeix les estimacions dels passatgers anuals dels nous serveis de tren
que s’esperen com a conseqüència de les actuacions d’implantació dels serveis de
rodalies de Tarragona, segons les estimacions donades en les fitxes de les actuacions
del “Pla de propostes8. La xifra de passatgers nous dels serveis regionals es quantifica
com un 20% del total dels serveis de rodalies. S’estima que, en total, els nous serveis
de tren (aquests relacionats amb la implantació de serveis ferroviaris locals) generaran
uns 8,4 M de viatges anuals, superant l’objectiu (de 7,8 M de desplaçaments anuals).
Codi
A1.1.1
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.2
A1.3

Descripció
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
Plataforma Segregada de Transport Públic (PSTP)
Total

Viatgers anuals
3.150.878
1.086.455
1.588.202
1.152.663
1.395.640
8.373.838

TAULA 6.2: Estimació dels nous passatgers de tren de les actuacions de l’EA1 del pdM del
Camp de Tarragona. Font: elaboració pròpia.

8

S’ha considerat un increment anual dels usuaris de Rodalies del 3% anual des de l’any 2012.
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Per determinar els temps de recorregut cal tenir en compte tota la cadena
(porta en porta) amb temps de cerca d’aparcament (en el cas del cotxe) i
d’espera (en transport públic).
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El càlcul anterior no inclou la contribució de l’actuació PSTP. Tot i que una part de la
infraestructura pugui entrar en funcionament abans del 2015, s’ha cregut oportú per
prudència no comptabilitzar l’objectiu de viatgers d’aquest mitjà. La fitxa del pdM inclou
una estimació de 5 M de viatgers anuals per al nou sistema de PSTP. Si el traçat
cobreix els entorns urbans de Tarragona i Reus amb captació de viatgers provinents
de nous generadors (l’hospital de Reus-Bellisens, per exemple) seria possible
augmentar aquesta xifra.
La primera conclusió és que l’objectiu d’augmentar el repartiment modal de tren és
assolible sempre que tots els serveis de tren previstos al PTVC 2008-2012 entrin en
operació tal com està programat al Pla de propostes.
És molt difícil quantificar els nous passatgers dels altres mitjans de la jerarquia de la
xarxa de transport sostenible (busos, bicicleta i a peu) segons cadascuna de les
actuacions del pla. Els objectius de generar uns 12,1 M de passatgers nous de bus i
65,1M de nous viatges amb mitjans no motoritzats, dependran en gran part de com
aquests elements de la xarxa poden interaccionar amb els nous serveis de tren per
una banda, i de la planificació urbanística (incloent-hi la coordinació amb els plans de
mobilitat urbans), per l’altra.

6.3. Avaluació comparada dels models de mobilitat previstos
en l’horitzó del Pla
En aquest Pla es contraposen 2 alternatives per a la mobilitat del Camp de Tarragona
fins el 2015. D’una banda, existeix la possibilitat de no actuar i mantenir el model
actual (alternativa zero), i de l’altra, l’alternativa de les actuacions que es presenta en
aquest Pla (alternativa PDM).
En aquest apartat no es valora l’evolució clarament diferenciada entre els 2 escenaris
en relació als indicadors ambientals, donat que aquest exercici es realitza en l’apartat
8 d’aquest document. Tampoc es valora el fer que en el document de Propostes del
Pla (D3) es mostra com l’evolució diferenciada es fa present també en la resta
d’indicadors. Així d’acord amb els indicadors és obvi que l’alternativa PDM és
preferible a l’alternativa zero.
Tenint present això, en la taula 6.3 es sintetitzen de forma descriptiva els principals
trets bàsics del model de mobilitat per a cadascuna de les alternatives. Per a fer més
senzilla la taula, s’han dividit els trets en 4 categories bàsiques a partir de les quals es
du a terme la comparació:
•

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

L’eix principal és l’impuls dels mitjans de transport més sostenibles que han de
vertebrar el territori a través de les diferents xarxes que quedaran interconnectades
mitjançant els intercanviadors. La competitivitat dels transports públics dependrà de la
capacitat del Pla per reduir el cost total percebut per l’usuari, incloent elements com el
temps i la comoditat, mitjançant la disminució de la penalització que es pugui conferir
als canvis de mitjà i la reducció del preu monetari fruit de la integració tarifària. En
l’Alternativa Zero, en canvi, la intermodalitat continuarà sent percebuda pels usuaris

El grau d’estudi i d’anàlisi de la mobilitat és una gran diferència entre els 2 escenaris.
Fins al moment, el coneixement de la mobilitat en el Camp de Tarragona no s’havia
analitzat des d’un punt de vista global ni tampoc s’havien detectat moltes de les
necessitats de tipus sectorial. Tot i que cal dir el seu anàlisi sí que conformava un
capítol específic del Pla Territorial. Mentre que l’Alternativa Zero suposa continuar
amb les mateixes eines, l’Alternativa PDM representa un esforç decidit de l’ATM del
Camp de Tarragona per generar els documents necessaris per a realitzar propostes de
millora de la mobilitat als nivells sectorials i territorials als quals no arriba el PDM.
En relació a la reducció d’impactes, el primer punt del model de mobilitat de
l’Alternativa PDM, és a dir, la potenciació del transport públic, ja per si mateix suposa
una millora respecte a l’Alternativa Zero en termes d’un millor comportament de
l’estadística dels accidents de trànsit i de les emissions contaminants per la reducció
comparativa de la racionalització de l’ús de les vies per part del vehicle privat. A això
cal afegir les actuacions adreçades específicament a aquest objectiu.
Finalment, optar per l’Alternativa PDM és també millor en termes socials perquè
garanteix una millora accessibilitat a la mobilitat per diverses raons: augmenta
l’accessibilitat a llocs on abans no era possible, o era molt complicat arribar en
transport públic, a peu o en bicicleta i/o les seves combinacions, es redueix el cost
econòmic del viatge gràcies a la integració tarifària i finalment, aquesta alternativa és
molt més sensible a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Paral·lelament, l’alternativa PDM avança vers una major utilització del ferrocarril en el
transport de mercaderies. En el cas de l’Alternativa Zero, no hi haurà el mateix nivell
de potenciació tot i la construcció de les infraestructures ferroviàries per al transport de
mercaderies previstes en altres plans. La implantació de les actuacions previstes en el
PDM també suposen un avenç significatiu en relació a l’Alternativa Zero pel que fa a
la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies.

91

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

negativament per la major pèrdua de temps que representa i també per la menor
accessibilitat. L’Alternativa PDM també aposta per connectar a la xarxa de transport
els desplaçaments a peu i en bicicleta augmentant el seu protagonisme, amb
actuacions que els fa molt més atractius per a l’usuari. En definitiva, mentre que en
l’Alterntiva Zero, l’ús del vehicle privat creix a causa de que és el mitja de transport que
millor s’ajusta a les necessitats de l’usuari, el model de mobilitat proposat per
l’Alternativa PDM aconsegueix augmentar la competitivitat dels altres mitjans de
transport i les possibles combinacions entre ells. Finalment, cal subratllar l’aposta que
fa l’Alternativa PDM per incrementar el transport de mercaderies per mitjà del
ferrocarril.

Alternativa PDM

Alternativa Zero

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Trets generals del model
Aposta pel transport públic i el transport no motoritzat i la
No s'aposta en la mateixa mesura pel transport públic i el
interrelació entre les diverses opcions de transport
transport no motoritzat i per tant es manté la tendència
1
actual de creixement del vehicle privat

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
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Aposta per la mobilitat en ferrocarril mitjançant una xarxa
de Rodalies que vertebrarà el territori i una xarxa regionals
que serviran a la mitja distància. Es farà de manera
coordinada amb altres mitjans per tal d'afavorir la
intermodalitat.

1.1

Millores en el servei urbà i interurbà en termes de
freqüències i llocs als que donen servei i connectivitat amb
altres mitjans de transport

1.2

Es facilita notablement els desplaçaments a peu, sobretot
en aquells centres generadors de mobilitat dins dels
municipis i se n'incrementa la seguretat

1.3

Potenciació dels desplaçaments en bicicleta, augmentant la
seguretat i afavorint la intermodalitat amb altres mitjans de
transport
Permetre la connexió de les xarxes de transport en diversos
punts i posada en funcionament de la integració tarifària del
transport públic per tal d'afavorir la intermodalitat

Actuacions d'acord amb el PTVC i el PITC, que representen
una aposta pel ferrocarril, però que caldria coordinar amb
altres actuacions

Seguiment de les actuacions que figuren en el PTVC.

1.4

1.5

La mobilitat en vehicle privat és clarament la manera més
senzilla de realitzar els desplaçaments
La instal∙lació de carrils per a bicicletes es deixa en mans
dels ens locals

Tot i la integració tarifària, els intercanviadors no es
potencien, i en conseqüència, es desincentiva la
intermodalitat.
No es preveu racionalitzar l'ús del vehicle privat

Racionalització de l'ús del vehicle privat
1.6
El transport públic i el transport no motoritzat avança en
competitivitat i és més fàcil que siguin escollits per l'usuari
L'usuari disposa d'informació àmplia sobre els mitjans de
transport disponibles que és accessible per una diversitat de
vies, però al mateix temps és homogènia per entendre‐la i
identificar‐la fàcilment.
Sostenibilitat de la mobilitat de les mercaderies

1.7

1.8

2
Guany de la quota del transport de mercaderies per mitjà
del ferrocarril, compatibilitzant‐lo amb la seguretat dels
nuclis urbans
Anàlisi i elaboració de propostes per a la millora de la
mobilitat de les àries logístiques, que tenen un gran impacte
econòmic sobre el territori però també sobre la seva
mobilitat
Eleboració i aplicació de propostes per una distribució de les
mercaderies dins dels municipis més sostenible i eficient ,
reduint les molèsties que pugui generar als veïns
Coordinació i seguiment del model de mobilitat

2.1

2.2

2.3

3

Planificació i seguiment de la mobilitat urbana mitjançant la
coordinació dels PMUs

3.1

Creació de l'Observatori de la Mobilitat, responsable
d'analitzar tant sectorialment com en el seu conjunt la
mobilitat del Camp de Tarragona i que en permet un
coneixement de les seves particularitats.

3.2

Estudi de la logística per avançar vers una mobilitat de les
mercaderies i un sector de distribució més sostenibles

Realització d'estudis que partint d'una diagnosi determinen
accions per tal de millorar la mobilitat en l'ambit territorial.
Anàlisi de la mobilitat i elaboració de propostes per als llocs
generadors de mobilitat: polígons industrials, centres
sanitaris, centres universitaris, zones comercials, i altres
concentracions laborals.
Reducció dels impactes generats per la mobilitat

Plantejar un model més sostenible potenciant els mitjans de
transport menys contaminants, per aturar el creixement de
la contaminació derivada del transport.

No s'elaboren els estudis, i per tant, és complicat avançar en
la sostenibilitat i eficiència de la distribució urbana de
mercaderies
Únicament disposar d'aquelles eines per a la planificació
de la mobilitat que es preveuen en la llei
Els PMUs es sotmenten únicament a les exigències legals
El coneixement sobre la mobilitat del Camp de Tarragona es
redueix a les eines de que disposem en l'actualitat.

No es disposarà d'aquests estudis.
3.4

3.5

4.1

4.2

4.3
Millora de l'accessibilitat
5

S'aconsegueix un accés més universal al transport, perquè
se n'ha abaratit el seu preu per l'usuari mitjançant la
integració tarifària.
Es permet l'accesibilitat a indrets on abans només era
possible fer‐ho en vehicle o en transport públic però amb
moltes limitacions.

Deixar que el transport de mercaderies es distribueixin
entre les noves infraestructures viàries i ferroviàries
previstes en el PITC.
No es plantegen millores en aquest àmbit, i per tant resta
en mans de la normativa vigent i les pròpies zones
logístiques la seva mobilitat.

Organització regulada pel que estableix la normativa vigent

Potenciació de combustibles menys contaminants

S'accentua l'esforç per afavorir l'accés al transport públic i
als principals llocs generadors de mobilitat a les persones
amb mobilitat reduïda.

Els mitjans de transports escollits per a les mercaderies
solament consideren la dinàmica empresarial sense que es
plantegin actuacions de coordinació i sostenibilitat

3.3

4
Reducció de l'accidentalitat gràcies a la distribució més
sostenible i eficient entre els diferents modes de transport i
les accions concretes previstes en el Pla

Els residents i turistes del Camp de Tarragona augmenten
l'ús del vehicle privat, perquè esdevé cada cop més
competitiu en relació a les altres alternatives de transport.
Continuen vigents les dificultats per poder comprendre
l'estructura de la informació a l'usuari.

5.1

5.2

5.3

L'elaboració dels plans de mobilitat dels llocs generadors de
mobilitat dependrà únicament de les exigències legals.

Treballar en l'escenari actual que d'una banda preveu la
reducció de l'accidentalitat, però l'altra és comportarà
conseqüències negatives pel que fa a la sostenibilitat
ambiental.
Reducció de l'accidentalitat en l'horitzó del Pla per mitjà de
les mesures que ja s'apliquen actualment. Com a resultat, la
disminució ja no és tan accentuada en l'horitzó del Pla.
El ritme de creixement de les emissions contaminants no es
ralentitza.

El mercat determina en funció de l'oferta i la demanda els
combustibles utilitzats sense tenir en compte les
externalitats que es generen.
L'accés a la mobilitat es veurà només millorat per la
posada en marxa de la integració tarifària i per algunes
millores tendencials en l'accessibilitat per a les persones
de mobilitat reduïda.
Tot i que la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda
millora, les millores no són tan importants.
La integració social deriva de la integració tarifària, però
calen més millores en termes d'accessibilitat a moltes
localitzacions.
Tot i que l'accessibilitat millora, aquesta millora no és
substancial per al transport públic

TAULA 6.3: Comparació del model de l’Alternativa PDM amb l’Alternativa Zero.

•

La mobilitat del grup d’edat entre 4 i 15 anys és molt semblant tant al Camp de
Tarragona com a la resta de Catalunya, hi predominen els viatges a peu i amb
bicicleta (els mitjans no motoritzats), amb valors superiors al 60% del total dels
viatges.

•

El mitjà més utilitzat per les dones són els no motoritzats –un 52,5% dels
desplaçaments en dies feiners.

•

Per al grup de persones de major edat (més de 65 anys) s’arriba a valors al
voltant del 70% amb mitjans no motoritzats (a peu i en bici) tant per al Camp
de Tarragona com per a tot Catalunya.

Aquestes estadístiques serveixen per constatar que les millores de la qualitat dels
mitjans no motoritzats beneficiarien als grups més vulnerables.
Les dades de l’EMQ també indiquen que un 6,8% de les dones utilitzen el transport
públic durant els dies feiners al Camp de Tarragona (aquest percentatge arriba al
16,3% de les dones de tot Catalunya), i en el cas dels homes, la utilització del
transport públic és menor, fins al 5% al Camp de Tarragona (i al 12,2% a Catalunya).
També es poden identificar grups d’edat perjudicats per la falta d’una bona oferta de
transport públic:
•

per al grup de 30 a 64 anys només un 3,9% dels viatges al Camp de Tarragona
es fa amb transport públic mentre que, per a tot Catalunya, la xifra és gairebé
tres vegades major.

•

per a la gent de més de 65 anys, la utilització del transport públic és el doble
per a tot Catalunya que per al Camp de Tarragona.

Aquestes estadístiques serveixen per constatar que les millores dels mitjans de
transport públic tindran impactes positius especialment per a dones i per a la gent de
més de 30 anys.
De fet, les millores dels mitjans no motoritzats i del transport públic tenen impactes
més universals (és el transport privat el que té costos alts –d’accés i d’ús). A finals de
l’any 2006 la xarxa ciclista nacional del Regne Unit arribava a 11.300 milles d’extensió.
S’ha fet el seguiment de l’ús durant els últims 7 anys i l’informe de l’any 2006
(Sustrans, 2007, pàg. 8) inclou diferents resultats, com ara les observacions següents:
–

“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”.

Una altra perspectiva és la distribució geogràfica de les actuacions i els beneficis
associats. L’anàlisi de les dades de l’EMQ06 demostra que la demanda actual es
concentra entre els pols costaners i és per aquest motiu que els serveis de rodalies es
proposen per connectar els pols de les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i
el Baix Camp (taula 5.1), però també per connectar amb les comarques de l’interior.
Altres mesures (el Sistema Tarifari Integrat, per exemple) només tenen sentit amb una
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L’anàlisi realitzada (document 1) de les dades de l’EMQ06 demostra una dependència
actual dels grups vulnerables sobre els mitjans no motoritzats:

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

6.4. Repercussió socioambiental del pdM

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

aplicació generalitzada. També hi ha algunes mesures proposades per a millorar el
rendiment dels serveis dels llocs rurals amb menys nivell de prestacions (per exemple,
l’A2.4.3 de millora dels serveis de transport públic de baixa demanda).
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Cal destacar que, sense el pdM es preveu un creixement general de les emissions
nocives i una degradació greu del territori. El pdM fa possible la correcció d’aquesta
tendència negativa. L’escenari del pdM es confecciona sobre una estratègia de canvi
modal on les millores dels mitjans no motoritzats i del transport en autobús puguin
complementar els nous serveis vertebrals de tren.
Aconseguir captar nous passatgers ferroviaris serà viable si els serveis de tren
previstos es posen en marxa. Assolir tot l’objectiu de canvi modal depèn d’aconseguir
una xarxa vertebral més extensa amb els nous traçats urbans i, a més a més, una
bona integració amb les actuacions urbanístiques i l’augment de les ofertes de xarxa
de bus, bici i a peu.
Les estimacions de millores quantificades també queden validades per la diagnosi
comparativa de la mobilitat del territori i s’ha pogut demostrar que el pdM contribueix a
integrar el territori amb una xarxa multimodal més connectada.
El pla identifica el principal problema ambiental actual que és la superació dels límits
de les PM10 en la qualitat de l’aire. Es considera que promoure restriccions de l’ús del
cotxe és una opció a plantejar una vegada l’opció de moure’s amb mitjans més
sostenibles sigui una realitat general.

7.1. Dificultats trobades durant la realització de l’avaluació
ambiental
Durant el procés d’elaboració del Pla han sorgit dificultats que s’han anat superant. En
aquest apartat es comentaran aquelles relacionades amb l’absència d’informació
disponible, de tipus metodològic, i de coordinació.
7.1.1

Absència d’informació disponible

Es considera, que la manca d’informació fiable i actualitzada per a dur a terme
l’avaluació ambiental ha estat més notable en relació amb els punts següents:
•

La distribució minorista dels moviments de mercaderies.

•

Cicle de vida, càlculs dels impactes de CO2 relacionats amb l’ús de
biocombustibles.

•

Simplificacions en la modelització d’emissions de contaminants derivats de la
mobilitat (no desglossar el parc de vehicles diesel segons categoria Euro 1- 5).

Estimacions dels moviments de mercaderies
Mentre que la quantificació dels moviments de passatgers compta amb una
metodologia estandarditzada (les enquestes de la mobilitat quotidiana), no existeix
encara un mètode per quantificar els moviments de mercaderies de manera uniforme,
aplicable a tot el territori.
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El pdM es basa en la consecució dels objectius ambientals elaborats per aconseguir
impactes al medi inferiors a la situació actual i molt inferiors a l’escenari tendencial.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

7. Avaluació global del pdM

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

La mancança d’unes enquestes de la mobilitat de mercaderies afecta principalment al
transport per carretera.
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Cicle de vida, càlculs dels impactes de CO2 relacionats amb l’ús de biocombustibles
A l’hora de computar els impactes associats amb l’ús de biocombustibles s’han
assumit els factors publicats.
Existeix una discussió important sobre el grau de sostenibilitat que representa
substituir els combustibles derivats del petroli per biocombustibles, provocada en gran
part per la manera en què es cultiva la matèria orgànica (si s’utilitzen fertilitzants o no,
etc.) El cas més ecològic és quan la matèria orgànica prové del reciclatge de residus
orgànics. Les anàlisis fetes fins ara no han determinat fins a quin punt aquest
reciclatge és viable al Camp de Tarragona i per tant, es recomana realitzar un estudi
sobre aquest tema.
La diagnosi (document 1) ha identificat una capacitat de producció de biodièsel al
territori de gairebé 1 milió de tones per l’any 2010. Aquesta producció compta amb la
importació de cereals, una activitat ja consolidada al Port de Tarragona, i amb la
dedicació a la producció de carn (Lleida, Aragó). Les mesures proposades al pdM es
plantegen per fomentar el consum local d’un biocombustible que exploti activitats
consolidades i inversions ja assumides, per fer front a una alternativa d’importació de
biodièsel fabricat als Estats Units (ref. premsa...), amb un baix grau de sostenibilitat. Si
s’aconsegueix augmentar el consum de biodièsel de forma significativa, l’avaluació
hauria d’investigar el grau de sostenibilitat segons l’origen de la matèria orgànica
utilitzada.
La composició del parc de turismes i les emissions de contaminants de l’aire
Els factors aplicats no tenen en compte l’evolució de millores dels motors associades
amb la implantació de la legislació que classifica els turismes segons els límits
d’emissions Euro1 - Euro5. Aquesta dificultat té dues vessants. Per una banda no
existeixen dades disponibles sobre els diferents motors Euro del parc de vehicles per a
Espanya, per l’altra, no s’han trobat els factors d’emissions que diferencien aquests
tipus de motor.
S’ha de dir també que molts indicadors no han pogut ser calculats per a l’any 2008. La
manca de dades actualitzades per aquell any ha fet que s’hagi hagut de traslladar l’any
de referència al 2007 i el 2006. Només en un cas un indicador té el seu punt de
referència en el 2005 i un altre en l’any 2004.
La diagnosi presenta mancances en termes de dades de la congestió viària i dades
centralitzades dels temps dels serveis de busos (SAE) per actualitzar l’anàlisi de
competitivitat en temps entre els diferents mitjans de transport presentat en el Pla
Territorial Parcial, recomanat pel Document de referència.

7.1.2

Dificultats metodològiques

En moltes ocasions aquestes estan estretament relacionades amb problemes
d’absència de dades i són freqüents en els indicadors. En el cas de les simulacions
realitzades amb l’AMBIMOB és necessari fer un desglossament del parc de vehicles,
del qual no es disposen dades suficients, i en conseqüència cal realitzar suposicions al
respecte.

7.1.3

Dificultats de coordinació

Alguns plans com ara el PTVC, el PEB, o el Pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona, de recent aprovació, han tingut en alguns moments una evolució en
paral·lel al pdM, el qual hi ha de guardar coherència. Lògicament, a mesura que
aquests plans han passat les diverses etapes prèvies a la seva aprovació definitiva
han anat patint modificacions que han afectat a la redacció del pdM.
D’altra banda, el procés de tramitació i participació pel qual ha passat el pdM ha
suposat rebre algunes aportacions que podrien semblar de signe contradictori en
funció de l’agent que les realitzava; la discussió d’aquestes aportacions s’ha
transformat en valoracions molt positives i el que podria semblar una debilitat s’ha
pogut convertir en fortalesa gràcies a analitzar amb deteniment els diferents
comentaris i considerar aquells que millor s’ajustaven al model de mobilitat desitjat.

7.2. Riscos del model de mobilitat
El principal risc que es presenta per a l’aplicació del model de mobilitat proposat és el
fet que el context econòmic en el qual s’hauran de dur a terme les actuacions previstes
és possible que comporti la reducció de les partides pressupostàries assignades, que
posposi la temporització de les mesures i en el pitjor dels casos, que algunes fins i tot
no es puguin dur a terme.
És per aquesta raó que cadascuna de les fitxes de les actuacions presentades en el
document de Propostes del Pla inclou un apartat on es detalla la prioritat de l’actuació
per a desenvolupar el nou model de mobilitat del territori. La prioritat més alta,
corresponent a les actuacions considerades com a molt necessàries, s’atribueix a
aquelles que són bàsiques per desenvolupar les diferents xarxes de transport i
vertebració del territori (rodalies, autobús, bicicleta, a peu) i fer realitat la interconnexió
entre elles (intercanviadors).
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Finalment, cal tenir en compte que l’enquesta utilitzada per a fer la diagnosi dels
desplaçaments en el Camp de Tarragona, l’EMQ 2006, presenta alguns problemes de
representativitat de la mostra, donat que aquesta enquesta està centrada sobretot en
l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
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Per al càlcul de les víctimes d’accidents de trànsit, es produeix una ruptura
metodològica en la sèrie de dades proporcionada pel Servei Català de Trànsit, que
produeix distorsions en les dades i comporta que es perdi comparabilitat. Problemes
similars es reprodueixen en el càlcul del consum energètic.
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Actuacions
Rodalies de Tarragona (actuacions A1.1.1 – A1.1.4)
Pla de serveis – trens regionals (actuació A1.2)
Plataforma segregada de transport públic (actuació A1.3)
Integració tarifària (actuacions A2.1.1 - A2.1.2)
Eines d’informació a l’usuari (actuacions A2.2.1 - A2.2.3)
Actuacions per augmentar l’ocupació dels vehicles (actuació A2.3)
Altres serveis de transport col·lectiu (actuacions A2.4.1 - A2.4.3)
Millora del transport públic per carretera (actuació A2.5)
Coordinació dels PMU del territori (actuació A3.1)
Gestió dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada (actuació A3.2)
Coordinació dels plans específics (actuació A3.3)
Serveis de les àrees residencials estratègiques (actuació A3.4)
Estudis/plans dels llocs generadors de mobilitat (actuació A3.5)
Intercanviadors tren–cotxe (actuació A3.6)
Intercanviadors de transport col·lectiu (actuació A3.7)
Intercanviadors tren–no motoritzats (actuació A3.8)
La distribució urbana de mercaderies sostenible (actuació A4.1)
Millores de la xarxa ferroviària de mercaderies (actuació A4.2)
Millores de mercaderies: Port de Tarragona (actuació A4.3)
Actuacions en aparcaments de camions (actuació A4.4)
Promoció dels serveis de transport marítim de curta distància (actuació A4.5)
La logística al Camp de Tarragona (actuació A4.6)
Xarxa ciclista (actuació A5.1)
Fomentar bones pràctiques d’anar a peu (actuació A5.2)
Accés no motoritzat als llocs de primer ordre (actuació A5.3)
Acció coordinada per promoure bicicletes públiques (actuació A5.4).
Nova infraestructura viària (actuació A6.1)
El Raval del Mar (actuació A6.2)
Gestió del trànsit: eixos principals, accessos urbans i el port (actuació A6.3)
Reducció del soroll del 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 al Camp de Tarragona (actuació A7.5)
Desenvolupament de les funcions legals de l’ATM (actuació A7.6)
Actualització del pdM (actuació A7.7)

Prioritat
Molt necessària
Important
Important
Molt necessària
Important
Important
Important
Molt necessària
Molt necessària
Important
Molt necessària
Important
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Important
Molt necessària
Important
Important
Convenient
Convenient
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Convenient
Important
Important
Important
Important
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària
Molt necessària

TAULA 7.1: Prioritat de les actuacions proposades en el Document de Propostes del Pla.
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7.3. Impacte ambiental del Pla de Mobilitat del Camp de
Tarragona
Les previsions de canvi modal del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
plantegen canvis consistents entre l’escenari tendencial i l’escenari PDM en l’horitzó
2015. En l’apartat 8 d’aquest document, es pot comprovar l’impacte ambiental del
PDM, quantificable a través dels indicadors:
•

En l’escenari pdM es preveu una reducció de la quota del cotxe privat de 4,6
punts.

•

S’acceleren els guanys de quota en el transport de mercaderies per ferrocarril.

•

Notable reducció del consum de combustibles derivats del petroli en l’escenari
pdM. En l’escenari tendencial l’evolució és la inversa.

•

Acceleració en la utilització de combustibles no derivats del petroli.

•

Davallada de les emissions de CO2, tot i que encara resta lluny de l’objectiu
plantejat en les DNMs.

•

S’inicia un decreixement de les emissions de PM10, que contrasta amb els
increments esperats en l’escenari tendencial.

•

Reducció dels punts que superen el límit establert en l’escenari pdM, fet que
representa capgirar la tendència presentada per l’escenari tendencial

•

No hi ha modificacions en relació a l’indicador que recull les afectacions de les
infraestructures sobre els ecosistemes i hàbitats.

•

No és possible aturar el 2015 l’augment de la generació de residus derivats del
transport. Els fruits dels esforços en aquest àmbit es veuran a més llarg termini.

Si analitzem aquests canvis en termes d’estalvi de CO2 entre escollir l’escenari
tendencial i l’escenari pdM, tal com es pot observar en la taula 7.2, el mitjà de transport
que més contribueix a la contenció de les emissions són els desplaçaments a peu,
seguit pels desplaçaments en bicicleta. La suma dels 2 ratlla el 78%. En tercera
posició trobem l’autobús i finalment en quart lloc el ferrocarril.
Cal interpretar aquests percentatges correctament. En l’escenari pdM, el nivell
d’autocontenció és del 72,5%, i és a nivell municipal on els desplaçaments a peu i en
bicicleta tenen més protagonisme. Les actuacions en tren tot i ser prioritàries,
representen un estalvi comparatiu de CO2 del 10,7%. L’aposta pel ferrocarril , tot i el
seu impacte directe més petit, cal veure-la des de la perspectiva que genera la seva
capacitat vertebradora del territori i la mobilitat, fent que amb la correcta oferta
d’intercanviadors incrementi l’accessibilitat en autobús i els mitjans de transport no
motoritzats

Mitja de transport
Ferrocarril
Autobús
Peu
Bicicleta

Estalvi de CO2
10,70%
11,49%
54,69%
23,11%

TAULA 7.2: Estimació de la distribució de la diferència de CO2 entre l’escenari tendencial i
l’escenari PDM

Un nivell d’anàlisi més desagregat ens porta a veure què ocorre a nivell dels 4
corredors principals de transport públic i també en els desplaçaments intramunicipals.
La taula següent distribueix el percentatge d’estalvi de CO2 per al transport públic
col·lectiu i els desplaçaments no motoritzats entre els 4 principals corredors
interurbans que s’analitzen en l’Annex de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i els
desplaçaments intramunicipals. Tal com es reflecteix en la taula, la reducció
d’emissions es concentra en l’àmbit urbà i també, encara que en menor mesura en els
4 corredors. En la resta de l’àmbit pel cas del transport públic col·lectiu la reducció del
CO2 no arriba al 23% i en el cas dels mitjans no motoritzats, l’impacte es limita al 2,2%.

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Considerables disminució de les emissions de NOX en proporcions superiors en
comparació amb l’escenari tendencial.
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No motoritzats
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Total corredors
36,18%
0,67%

Total urbà
40,88%
97,17%

Suma total
77,06%
97,84%

TAULA 7.3: Distribució entre la mobilitat urbana i els 4 corredors principals interurbans
de la diferència d’emissions entre l’escenari tendencial i escenari PDM

També es desprèn que les actuacions adreçades a l’àmbit urbà, i en especial les
millores per tal de facilitar els desplaçaments a peu i en bicicleta han de ser una peça
bàsica dins del model de mobilitat. Per tant, el desenvolupament dels PMUs és clau
per assolir el nou model de mobilitat més eficient i sostenible.

Descripció de les
supervisió previstes

mesures

de

seguiment

i

Per tal de fer el seguiment acurat de la consecució dels objectius ambientals del Pla,
s’han determinat un conjunt d’indicadors, un per a cadascun dels objectius, que es
presenten en la taula 8.1. En ella es comparen els resultats de l’any base (2006 o 2007
depenent de la dada disponible), amb el valor de l’indicador ambiental l’any 2015
havent implementat les mesures del Pla i amb el valor del mateix indicador l’any 2015
sense haver dut a terme les actuacions previstes en el document de Propostes del Pla
(alternativa zero).

Objectiu

1. Potenciar el canvi modal de la mobilitat
2. Energia ‐ reduir el consum de combustibles
derivats del petroli
3. Energia ‐ potenciar l’ús de combustibles no
derivats del petroli

Indicador

Utilització del transport privat
Consum carburants automoció per
habitant

4. Reduir les emissions de GEH

Biodiesel venut
Emissions CO2 i altres gasos d'efecte
hivernacle

5. Reduir els contaminants de l’aire (PM10)

Emissions PM10

6 Reduir la contaminació acústica associada a la
mobilitat i completar‐ne la quantificació
7. Minimitzar l’afectació de la matriu ambiental i
del paisatge
8. Reduir barreres i promoure l’accessibilitat no‐
motoritzada
9. Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació
de residus

Emissions soroll
Fragmentació ecosistemes i hàbitats
per infraestructures transport
Adaptació a PMR del parc mòbil de
transport públic de superficie
Generació de residus associats al
transport

10.Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat

Accidents amb víctimes per veh‐km

Unitat

Escenari Base

Escenari
Objectiu
Tendencial
PdM 2015
2015

any ref.

Valor

%

2009

59,84%

55,27%

64,00%

kep/hab anuals

2006

637

522

712

Tones

n.d

n.d

9.000

n.d.

Tones

2006

954.507

905.770

1.232.489

Tones anuals

2006

637

577

775

% estacions soroll >
65 LAR en dB(A)

2006

16,67%

11,23%

23,00%

ha.

2007

92.290

92.290

92.290

% vehicles adaptats
vehicles fora d'ús /
any
accidents/milió veh‐
km/any

2006

38,15%

71,90%

45,02%

2006

19.355

28.755

28.755

2007

25,72

21,86

24,18

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

8.

TAULA 8.1: Indicadors de seguiment de l’assoliment dels objectius socioambientals del pdM.

L’escenari tendencial presenta un horitzó no desitjable ambientalment. Si no s’actua i
no es posa fre a l’evolució de les tendències actuals, 6 indicadors empitjoraran el seu
estat en relació a l’any base. Les actuacions del Pla, aconsegueixen reduir el nombre
d’indicadors que empitjoren l’any 2015 fins a 1.
De la taula es desprèn que no hi ha cap mesura que presenti un valor pitjor en
l’escenari tendencial que en l’escenari objectiu del pdM, i que només hi ha 2 indicadors
ambientals que no millorin amb l’escenari del pdM respecte al tendencial. Aquells
indicadors que sense actuar ja es preveia que evolucionessin de forma positiva, amb
les actuacions del Pla se n’aconsegueix accentuar la seva tendència. Per tant, es fa
palès que l’aplicació de les mesures del Pla s’espera que es tradueixin en una
disminució de les expectatives negatives per a alguns dels indicadors, accelerar
l’evolució positiva d’aquells que ja s’espera que evolucionin de forma positiva i per a 5
indicadors, fins i tot és possible capgirar la tendència. A continuació s’analitza
cadascun dels indicadors.
1. Potenciar el canvi modal de la mobilitat
La tendència prevista en l’escenari tendencial incrementa els desplaçaments en
vehicle privat fins el 64%. Canviar el model de mobilitat no és senzill perquè també
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implica modificar la mentalitat dels residents i visitants de l’àmbit. Una visió compacta i
global de les actuacions del Pla permet una visió completa de l’oferta de mobilitat
composada per diferents xarxes amb punts de connexió entre elles que faciliten la
intermodalitat. El canvi modal tindrà lloc fins al punt de reduir la quota d’utilització del
vehicle privat en 4,6 punts, gràcies al guany en la proporció de viatges realitzats en
tren, autobús, i especialment en els modes no motoritzats .
2. Energia - reduir el consum de combustibles derivats del petroli
En relació a aquest indicador es preveu capgirar la tendència prevista. Això hauria de
ser possible gràcies bàsicament a la racionalització de l’ús dels mitjans de transport
que més demanda tenen d’aquest tipus de combustible, una major eficiència en la
seva utilització (més ocupació dels vehicles, desplaçaments més curts i vehicles més
eficients) i la promoció dels combustibles alternatius.
3. Energia - potenciar l’ús de combustibles no derivats del petroli
Tot i que no disposem d’informació per a l’any base, ni s’ha establert una xifra per a
l’escenari tendencial és previsible que l’evolució d’aquest indicador per a l’any 2015
sigui positiva amb independència de l’escenari. Tot i que l’objectiu per a les comarques
del Camp de Tarragona està per sota del que es presenta en les DNMs,
4. Reduir les emissions de GEH
La implantació del conjunt d’actuacions del pdM permet reduir aquestes emissions
l’any 2015 gràcies en bona mesura a l’escenari de mobilitat previst. No obstant, tot i el
canvi en l’evolució que això representa, cal tenir present que no és possible assolir els
objectius plantejats per a la resta de Catalunya en les DNMs.
5. Reduir els contaminants de l’aire (PM10)
Un dels contaminants amb una incidència més preocupant segons la diagnosi, reduiria
notablement el seu impacte per mitjà de la racionalització de l’ús del vehicle privat, la
millora de l’accessibilitat i l’eficiència del transport públic i els mitjans no motoritzats.
6. Reduir la contaminació acústica associada a la mobilitat i completar-ne la
quantificació
Aquest és un dels indicadors en el que es fa visible un gir de tendència. Les
actuacions del Pla - n’hi ha una específica dirigida a reduir la contaminació acústica
complementada per la potenciació dels mitjans de transport públics i no motoritzats han de permetre la consecució de l’objectiu plantejat.
7. Minimitzar l’afectació de la matriu ambiental i del paisatge
El PDM no planteja noves infraestructures que vagin en perjudici del paisatge. Tampoc
s’esperen canvis amb l’escenari tendencial. És per aquesta raó que no hi ha una
modificació en cap dels 2 escenaris en relació a l’any base.
8. Reduir barreres i promoure l’accessibilitat no-motoritzada
L’accessibilitat no motoritzada i la reducció de les barreres s’acceleren mitjançant les
actuacions del Pla. A les millores específiques en l’accessibilitat al transport públic i als
llocs de primer odre, cal afegir les actuacions dirigides a la mobilitat a peu i en bicicleta
i la seva connexió a les xarxes de transport públic mitjançant intercanviadors.
9. Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus
Aquest és l’únic indicador que en l’escenari PDM té una evolució pitjor en relació a
l’any base, i que al mateix temps no presenta una millora respecte a l’escenari
tendencial. Tot i que el model de mobilitat plantejat ha de suposar una millora en
aquest sentit, s’ha de tenir en compte l’evolució creixent de l’ús del vehicle privat i els
increments del parc de vehicles. El PDM es planteja aturar el creixement de la

Les actuacions del PDM acceleren la reducció de l’accidentalitat a la xarxa viària del
Camp de Tarragona de l’escenari tendencial. Racionalitzar la circulació del vehicle
privat, les millores en la xarxa viària i la coordinació de les mesures per incrementar la
seguretat són els principals contribuïdors a la millora.
D’altra banda, és necessari fer el correcte seguiment ambiental dels indicadors i del
grau d’acompliment de les actuacions. En aquest sentit s’exigeix:
•

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.
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.

103

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

10. Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat
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motorització, però això no és suficient en el curt termini per canviar la tendència. Les
actuacions que es duguin a terme en aquest sentit no es veuran en l’horitzó del Pla,
sinó que els fruits s’observaran a més llarg termini.
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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.
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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.

•

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.

En el cas del pdM, l’informe de viabilitat econòmica de les mesures dirigides a complir
els objectius socioambientals prèviament establerts equival a incorporar el pressupost
global de tot el pla, ja que els objectius del pdM són essencialment objectius
socioambientals que es deriven de promoure el model de mobilitat sostenible més
viable possible dins de l’horitzó previst, tenint en compte la legislació i els documents
ambientals de referència d’àmbit estatal, europeu i mundial.

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 9.1: Costos del pdM del Camp de Tarragona (M€)

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.
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.
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Per a la consecució dels objectius del Pla és essencial disposar de les partides
necessàries, i dotar a l’ATM dels recursos per a fer-ho possible. En aquest sentit
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. Aquest fet és
una mostra de l’esforç que planteja el pdM per potenciar el transport públic per
carretera. Les obres en infraestructures ferroviàries es troben concentrades en el
primer i en el quart eix d’actuació (mercaderies), i suposen fortes inversions per tal de
potenciar aquest mode de transport.
El desenvolupament de la xarxa ferroviària connectada amb la xarxa de transport
públic del territori, sobretot pel que a rodalies i els intercanviadors, i a les millores
destinades al transport de mercaderies, és bàsica per a potenciar el transport públic en
el territori i per tant cal donar prioritat a aquestes inversions. Menor inversió, però
igualment prioritari és l’eix d’actuació 5 destinat a potenciar el transport no motoritzat.
També té un alt nivell de prioritat l’eix d’actuació 7, per tal de potenciar l’ATM del Camp
de Tarragona.
Les partides més grans es troben en l’eix d’actuació 6, que fa referència a la xarxa
viària. Donat que el pdM no pretén ampliar la xarxa destinada als vehicles privats,
aquest eix es limita a recollir les inversions que apareixen en altres plans, a les que cal
afegir el Raval del Mar. No obstant, cal fer èmfasi en que algunes vies, com l’A-27 són
importants per a la sortida de mercaderies des del Port de Tarragona i retallar els
recorreguts actuals.

•

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

La Llei estatal 9/2006, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes sobre el medi ambient, estableix la necessitat d’elaborar un Informe de
sostenibilitat ambiental (ISA) que acompanyi la documentació d’aquells plans amb
efectes sobre el medi ambient. Aquest document s’ha elaborat seguint una fase
preliminar i tenint en compte les prescripcions del document ISA, document de
referència emès pel DMAH el juliol de 2008.
El desenvolupament del pdM ha tingut en compte altres plans identificats al document
de referència. El contingut d’aquest informe ha buscat una coherència especial amb el
Pla territorial parcial, instrument que integra les polítiques urbanístiques i de mobilitat
del Camp de Tarragona.
L’ISA presenta una diagnosi de l’estat ambiental actual del territori des de la
perspectiva de la mobilitat. És evident que aquest territori pateix d’uns problemes
ambientals relacionats amb una mobilitat massa dependent de l’ús del cotxe. Entre els
problemes, destaca la superació dels límits de la qualitat de l’aire respecte a les PM10,
dins de l’àrea central (Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca) on el trànsit és
més alt. També es localitzen els llocs i es quantifiquen les persones exposades a
nivells de soroll de trànsit superiors als nivells recomanats per l’OMS.
La dependència del cotxe s’atribueix a la poca quota del transport públic (un 5,4% dels
viatges setmanals segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de l’any 2006). L’anàlisi
feta sobre aquestes dades permet identificar els repartiments modals dels moviments
principals.
En referència a les DNM, s’han elaborat les projeccions d’un escenari tendencial i d’un
escenari d’intervenció (el pdM), amb la previsió d’un horitzó de sis anys d’actuació des
del 2009 fins al 2015.
Amb les previsions, les dades de l’EMQ06 i altres fonts, s’ha elaborat un conjunt
d’indicadors per quantificar les emissions actuals dels GEH, de les PM10 i del consum
d’energia causat per una mobilitat amb una dependència elevada en el transport privat
(un 59% de la mobilitat quotidiana del territori). El pdM es proposa rebaixar en 4,6
punts aquest percentatge d’aquí a l’any 2015, potenciant d’una banda el
desenvolupament d’una xarxa de transport públic interconnectada i més accessible a
tothom, i de l’altra fomentant els desplaçaments a peu i en bicicleta.
Per avaluar l’assoliment de les actuacions, s’ha plantejat un conjunt d’objectius
ambientals, en què es dóna prioritat al canvi modal i a la reducció de l’impacte
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El pdM s’emmarca en la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i en el Decret
466/2004, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell
de la mobilitat, i serà l’encarregat de desenvolupar les Directrius nacionals de mobilitat
(DNM) al Camp de Tarragona. El pdM proposa un programa d’actuacions per avançar
vers el següent model de mobilitat:
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ambiental de la mobilitat. Les previsions per als indicadors dels objectius ambientals
prioritaris mostren que el pdM podria aconseguir reduir notòriament les emissions de
gasos contaminants generats pel transport, a més d’iniciar una considerable reducció
de la quota de transport en vehicle privat.
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Segons múltiples fonts, les reserves de petroli del món començaran a declinar durant
el temps de vigència del Pla director de mobilitat (Diagnosi) i les pujades del preu del
combustible (secció 4.2 d’aquest informe) tindran impactes cada cop més notables
sobre la mobilitat de les persones i els productes. Establir xarxes alternatives (al
transport per carretera) de moviments ferroviaris i capil·lars és una inversió necessària
si es vol assegurar un bon nivell d’accessibilitat als serveis i llocs de producció en el
futur.
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•

Tarragona – SCV (Salou, Cambrils, Vilaseca): 41.100 desplaçaments dia feiner

•

Tarragona – Reus: 38.500 desplaçaments

•

Reus – SCV: 24.500 desplaçaments

•

Tarragona – Costa Nord. (Torredembara, El Vendrell, Calafell): 21.200
desplaçaments.

En total, aquests 4 corredors generaven uns 125.000 desplaçaments diaris segons
l’EMQ de 2006, amb una quota de Transport Públic Col·lectiu d’un 10,6%. Aquests
desplaçaments representen un 6% del total de la mobilitat del territori.
L’anàlisi també examina la potencialitat per augmentar la quota dels mitjans nomotoritzats (actualment la quota es del 0%).
Es presenta una taula per a cada un dels quatre casos, aquestes taules han estat
elaborades sobre un format presentat pel DMAH al Pla de Mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Resumint les dades presentades de cada cas, per l’any 2015 es preveu un augment
de la mobilitat total per als 4 corredors d’un 33% arribant a uns 167.000
desplaçaments diaris. Es preveu que, amb les mesures del PDM, la quota de
Transport Públic Col·lectiu (TPC) podria arribar al 22% (el doble de la quota de l’any
2006) xifrant-se en uns 37.000 desplaçaments (dia feiner). Per als mitjans nomotoritzats (peu i bicicleta) es preveu una potencialiltat per arribar a una quota promig
d’un 2%.
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Amb referència a l’apartat 3.3.6 La Mobilitat, a continuació es presenta una valoració
dels quatre corredors més transitats (segons dades de l’EMQ de 2006):
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A.1 Anàlisi de la mobilitat dels corredors més transitats

1) Corredor Tarragona – SCV (Salou, Cambrils, Vilaseca): 41.100
desplaçaments dia feiner EMQ 2006
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Desplaçaments diaris (dia feiner) previstos any 2015: 54.800
Potencial màxim
transvasament al TPC9 i
als mitjans no-motoritzats

TPC: 12.600 viatges diaris (quota de 23% (2015), respecte a
13% actual)

Tractament congestió
viària

Excepte el punt de peatge de Tarragona/Reus, els trams de
l’AP-7, l’A7 i la N340 i la via C31B no experimenten graus
significatius de congestió (estudi SCT). Existeixen problemes
puntuals a l’A7 de moments d’alt flux a Port Aventura. La
millora de la gestió de la xarxa primària mitjançant l’actuació
A.7.3 facilitaria la detecció de quan i com respondre (càmeres,
panels de senyals variables i estacions de dades)

Consideració mesures
estímul i dissuasió

Augment de freqüència de la Línia L1 de Rodalies. PSTP com
connector / augmentant cobertura dels serveis ferroviaris.
Projectes de millora dels intercanviadors. La coordinació de les
polítiques de regulació d’estacionament es canalitza per una
coordinació dels PMUs.

Optimització
infraestructures existents

Serveis regionals per Corredor Mediterrani donen jerarquització
de la xarxa ferroviària i possibiliten augment de freqüència dels
serveis locals. Projectes de gestió viària, d’integració tarifaria de
TPC i de millora de la informació dels serveis de busos.
L’entrada en servei de nous trams de l’autovia A7 (Actuació
A7.1) evitaria el peatge de l’AP-7 per al trànsit intern i permet
tractar la N-340 com via local (és la via amb més accidents )

Elements per a l’avaluació

La capacitat d’augmentar la quota de tren està vinculada amb el
projecte Corredor Mediterrani (i l’explotació de la via actual
(Rodalies L1) quan els serveis regionals estiguin desviats) i de
l’actuació PSTP que donaria un segon eix. Altres actuacions
poden
augmentar
la
connectivitat
de
les
estacions
intercanviadores .
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9

TPC Transport Públic Col·lectiu

Peu/Bici: 1.100 viatges en concepte de quota de 2% al 2015
(comparat amb 0%) més 600 viatges addicionals entorn SCV
(quota de 3%)

2) Corredor Tarragona – Reus: 38.500 desplaçaments dia feiner EMQ
2006

TPC: 11.800 viatges diaris (quota de 23% dels viatges de
l’any 2015, comparat amb 14% dels viatges de l’any base).

Tractament congestió
viària

La via T11 no experimenta graus significatius de congestió
segons les dades disponibles (estudi SCT). La millora de la
gestió de la xarxa primària (actuació A.7.3) facilitaria una
millora en la detecció i quantificació dels problemes de
congestió.

Consideració mesures
estímul i dissuasió

Augment de freqüència Línies L1, L3 i L4 de Rodalies. PSTP
com connector entre línies de Rodalies i pols de primer
ordre (Aeroport de Reus, Port Aventura). Projectes de
millora dels intercanviadors, i de les estacions locals amb
actuacions de promoció de la bicicleta.

Optimització
infraestructures
existents

Serveis regionals per Corredor Mediterrani donen
jerarquització de la xarxa ferroviària i possibiliten augment
de freqüència dels serveis locals. Projectes de gestió viària,
d’integració tarifaria de TPC i de millora de la informació
dels serveis de busos.

Elements per a
l’avaluació

La capacitat d’augmentar la quota de tren està vinculada
amb el projecte Corredor Mediterrani (i l’explotació de la via
actual (Rodalies L2) quan els serveis regionals estiguin
desviats) i del PSTP que milloraria la cobertura de la xarxa
TPC connectant les estacions amb punts estratègics
d’ambdues ciutats. La implantació de polítiques de regulació
d’estacionament als entorns urbans serà important per
maximitzar la quota de TPC.
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Peu/Bici: 1.000 viatges en concepte de quota de 2% al
2015 (comparat amb 0% al 2006)

TPC Transport Públic Col·lectiu

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Potencial màxim
transvasament al
TPC10 i als mitjans
no-motoritzats

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Desplaçaments diaris (dia feiner) previstos any 2015: 51.300

3) Corredor Reus - SCV (Salou, Cambrils, Vilaseca): 24.500
desplaçaments dia feiner EMQ 2006

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Desplaçaments diaris (dia feiner) previstos any 2015: 32.500
Potencial màxim
transvasament al
TPC11 i als mitjans
no-motoritzats

TPC: 6.500 viatges diaris (quota de 20% dels viatges de
l’any 2015, comparat amb 8% dels viatges de l’any base).

Tractament congestió
viària

La via C14 experimenta graus moderats de congestió
segons les dades disponibles (estudi SCT), sobretot, a
l’entorn de Reus. La disminució d’accidents (i de congestió) en els
anys 2006-07, coincideix amb la remodelació de dos carrils per
sentit.

Consideració mesures
estímul i dissuasió

L’actuació PSTP donarà cobertura de serveis TPC a aquest
eix actualment servit només amb línies de busos.
Conjuntament amb els projectes de millora dels
intercanviadors facilitaria una xarxa accessible a més
indrets de la zona. La coordinació de les polítiques de
regulació d’estacionament es canalitza per una coordinació
dels PMUs.

Optimització
infraestructures
existents

Es tracta d’optimitzar les infraestructures existents amb
projectes de gestió viària, d’integració tarifària de TPC i de
millora de la informació dels serveis de busos.

Elements per a
l’avaluació

La capacitat d’augmentar la quota de tren està vinculada
principalment amb l’actuació PSTP que donaria servei a
aquest eix. Altres actuacions poden augmentar la
connectivitat de les estacions intercanviadores ..
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Peu/Bici: 300 viatges en concepte de quota de 1% al 2015
(comparat amb 0%) més 600 viatges addicionals entorn
SCV (quota de 3%)

TPC Transport Públic Col·lectiu

4) Corredor Tarragona – Costa Nord (Torredembarra, El Vendrell,
Calafell): 21.200 desplaçaments diaris EMQ 2006

TPC: 5.700 viatges diaris (quota de 20% dels viatges de
l’any 2015, comparat amb 7% dels viatges de l’any
base).

Tractament congestió
viària

Existeixen
punts
de
retenció
al
peatge
de
Tarragona/Reus i la sortida de Torredembarra (sentit
nord) i a la N340 (especialment al voltant del PK 1188
dins
del
tram
El
Vendrell
oest/ComarrugaTorredembarra). La millora de la gestió de la xarxa figura
com a una actuació proposada (A.7.3) al PDM.

Consideració mesures
estímul i dissuasió

Augment de freqüència de la Línies L1 i L2 de Rodalies.
Projectes de millora dels intercanviadors, i de les
estacions locals amb actuacions de promoció de la
bicicleta.

Optimització
infraestructures
existents

Serveis regionals per Corredor Mediterrani donen
jerarquització de la xarxa ferroviària i possibiliten
augment de freqüència dels serveis locals. Projectes de
gestió viària, d’integració tarifària de TPC i de millora de
la informació dels serveis de busos. L’entrada en servei
de nous trams de l’autovia A7 (Actuació A7.1) evitaria el
peatge de l’AP7 per al trànsit intern, i permet tractar la
N-340 com via local (és la via amb més accidents).

Elements per a
l’avaluació

La capacitat d’augmentar la quota de tren està vinculada
amb el projecte Corredor Mediterrani (i l’explotació de la
via actual (Rodalies L1) quan els serveis regionals
estiguin desviats). Altres actuacions poden augmentar la
connectivitat de les estacions intercanviadores.
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Peu/Bici:850 viatges en concepte de quota de 3% al
2015 (0%, 2006)

TPC Transport Públic Col·lectiu

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Potencial màxim
transvasament al TPC12
i als mitjans nomotoritzats

Informe de Sostenibilitat Ambiental i Avaluació de Propostes del PDM

Desplaçaments diaris (dia feiner) previstos any 2015: 28.500

