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I. INTRODUCCIÓ 

1. Antecedents 

Durant les darreres dècades les activitats industrials han estat expulsades, 

progressivament, dels centres de les ciutats cap als extraradis. Aquest fenomen 

d’expulsió és conseqüència de la tendència que té el territori a monofuncionalitzar-se, 

és a dir, a especialitzar-se en una única funció, ja sigui residencial, comercial o 

industrial. En certa manera és una pèrdua de la diversitat de la ciutat, especialment en 

el cas de la ciutat mediterrània. 

La desaparició del teixit industrial a l’interior de les ciutats i, en conseqüència, aquesta 

pèrdua de diversitat, no representa, però, quelcom negatiu, ja que agrupar indústries 

en determinades àrees hauria de millorar l’eficiència en la logística i el transport de 

mercaderies, i reduir els impactes negatius sobre la població resident.  

Tanmateix, sovint aquestes àrees no han estat dibuixades amb la suficient planificació, 

i se situen al costat de carreteres sense connexió amb el transport ferroviari de 

mercaderies. Com a resultat, el transport de mercaderies només es pot realitzar per 

carretera, amb els impactes negatius que això provoca. Val a dir que aquest no és el 

cas del polígon industrial de Constantí, ja que compta amb una terminal ferroviària de 

contenidors des d’on es traslladen mercaderies cap al port de Tarragona i altres 

destinacions europees, principalment Alemanya. 

D’altra banda, aquests agrupaments d’empreses fora dels nuclis urbans han provocat 

que els treballadors, persones que cada dia han de desplaçar-se al polígon industrial, 

visquin massa lluny com per recórrer les distàncies a peu o en bicicleta i, 

malauradament, a la vegada comptin amb una insuficient o inexistent comunicació en 

transport públic. Aquest fet provoca que el vehicle privat esdevingui l’única opció per 

accedir-hi. Per tant, l’accessibilitat als polígons industrials queda reduïda a la població 

que té carnet de conduir i, a més, vehicle propi. 

Les Administracions catalanes, a partir de la Llei de Mobilitat 9/2003, aprovada el 13 

de juny de 2003, van començar a reconsiderar seriosament l’accessibilitat als polígons 

industrials. Hi ha alguns treballs previs, com el del Pacte Industrial de la RMB, que 

classifica els polígons industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona en funció de 

la distància entre les empreses i la parada de transport públic més propera. Els 
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resultats reflecteixen la fotografia de l’estat actual: l’accessibilitat en transport públic als 

polígons industrials es pot considerar en molts casos nul·la. Hi ha un altre referent, del 

sindicat Comissions Obreres, L’accés sostenible al lloc de treball, que argumenta 

fermament les raons ambientals, territorials, econòmiques i socials que apunten la 

necessitat de canviar el sistema de mobilitat actual als polígons industrials, i proposa 

diferents alternatives per a millorar-la.  

L’Acord estratègic per a la internalització, la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia catalana va ser signat el febrer de 2005 (pel 

Departament d'Economia i Finances, el Departament de Treball i Indústria, el 

Departament de Comerç, Turisme i Consum, Foment del Treball, Pimec, Fepime, 

CCOO i UGT) amb l’objectiu de donar resposta al procés de canvi de la societat i 

l’economia europea i mundial, tot augmentant la competitivitat mitjançant la millora de 

la productivitat de l’economia. L’Acord tenia un període de vigència de 3 anys, 2005 – 

2007, però va ser renovat per al període 2008 – 2011. Com a resultat de l’Acord una 

de les deu línies de treball és referida a actuacions sobre les infraestructures 

estratègiques i polítiques mobilitat, amb una sèrie d’actuacions en àrees com la xarxa 

viària, la promoció del transport ferroviari amb el reforçament de rodalies i la connexió 

d'ample viari amb la frontera francesa, la consolidació d'un aeroport i un port de primer 

nivell internacional, l'aposta per un model logístic de valor afegit, una xarxa elèctrica i 

de telecomunicacions moderna i segura, i el foment del transport públic i la mobilitat 

als centres de treball.  

L’annex III de l’Acord Estratègic 2008 – 2011 concreta un llistat de polígons industrials 

per als quals es redactaran els plans de mobilitat, entre els quals es troba el polígon 

industrial de Constantí, objecte d’estudi del present document.  

Com a conseqüència d’aquest Acord, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de 

Tarragona impulsa l’elaboració del Recomanacions de mobilitat per al polígon 

industrial de Constantí, amb l’objectiu de conèixer la realitat de la mobilitat dels 

treballadors/es i del transport de mercaderies del polígon, i així poder incidir en les 

tasques de planificació, de negociació entre agents, de gestió i d’actuació sobre el 

territori, per aconseguir una mobilitat al treball més sostenible. Per tal que aquest Pla 

es pugui traduir en actuacions sobre el territori, el document concreta un conjunt de 

propostes així com les seves fórmules de finançament.  
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2. Objectius del document 

Els objectius als que dóna resposta el present treball són els següents: 

• Conèixer les dades descriptives del sistema de mobilitat a la zona industrial de 

Constantí. 

• Realitzar una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat d’aquestes 

àrees de treball, incorporant específicament les percepcions dels problemes 

per part de les empreses i els treballadors i treballadores, així com del transport 

de mercaderies. 

• Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la 

mobilitat al polígon industrial, d’acord amb els principis directors de la mobilitat 

establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major 

consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les 

forces polítiques i els tècnics municipals del municipi implicat.  

• Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del 

pla, i formular un programa d’actuació a 6 anys. 

• Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla. 
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3. L’entorn normatiu dels plans de mobilitat per a polígons 
industrials 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, desplega un conjunt d’instruments de 

planificació de la mobilitat aplicables a diferents escales geogràfiques. Entre els 

objectius de la Llei de Mobilitat, es troba el de ‘Afavorir els sistemes de transport a la 

demanda als polígons industrials’. 

La disposició addicional tercera de la llei indica que en el termini de tres anys a partir 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb els ajuntaments 

afectats, ha d’elaborar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les 

zones d’activitats econòmiques que compleixin les condicions, quant a superfície i 

nombre d’empreses i de treballadors, que es determinin per reglament.  

El pla de mobilitat específic per als polígons industrials i zones d’activitats 

econòmiques és l’instrument de planificació de la mobilitat al que dóna resposta el 

present document. Segons especifica la mateixa disposició addicional tercera, aquest 

pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en cadascuna d'aquestes 

àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació i el finançament a càrrec de les 

empreses que hi operen. 

4. Principis directors de la planificació de la mobilitat 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els 

objectius i els altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents 

instruments de planificació de la mobilitat. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot 

resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes 

negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de la Guia bàsica 

per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana, editada al juliol de 2006 pel 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis 

següents: 

a) Competitivitat 

b) Integració social 

c) Qualitat de vida 
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d) Salut 

e) Seguretat 

f ) Sostenibilitat 

Aquests sis elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat 

i el transport poden aportar o sostreure a la societat. En el Recomanacions de mobilitat 

per al polígon industrial de Constantí s’hauran d’establir aquelles mesures que, segons 

la configuració actual, maximitzen el saldo positiu d’aquest balanç i, per tant: 

a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat 
del sistema productiu. 

b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans. 

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans. 

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments. 

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

4.1. Competitivitat 

La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema 

de transport eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost 

global (individual i social) possible. Com a element fonamental de suport del sistema 

productiu, el transport ha de permetre: 

• Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns 

preus raonables. 

• Accedir, els treballadors, als seus centres de treball amb la menor incertesa 

possible i en unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la 

pèrdua de productivitat derivada dels accidents in itinere. 

Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el 

sistema de transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com 

l’element potenciador de la competitivitat que hauria de ser: 

• La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis 

urbans, la qual cosa provoca un increment notable del temps exigit per als 

desplaçaments. 
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• El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per 

sota del seu cost real (el cost global) de manera que no s’estimula la reducció 

dels costos diferits a la societat. 

Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea 

com a principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del 

transport. El mateix Llibre blanc estudia diverses estratègies aplicables per a invertir la 

situació actual, i és un factor comú en cadascuna la necessitat d’establir una tarifació 

adequada del transport, especialment per carretera. 

En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la 

demanda del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre 

l’equilibri entre funcionalitat i cost: 

• Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús 

indiscriminat (ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a 

dir, a una pèrdua de funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de 

costos de tots els usuaris. 

• I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden 

accedir al sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat. 

4.2. Integració social 

Quan l’accessibilitat no és universal esdevé un element generador d’exclusió social. 

Aquells ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel 

territori veuen reduïdes les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i 

laboral. Aquesta incidència la pateixen especialment les persones de mobilitat reduïda, 

és a dir, aquelles que per motius de salut tenen una dificultat addicional per poder 

desplaçar-se autònomament. 

Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de 

transport col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En 

aquells indrets on l’oferta és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a 

concentrar-se sobre els sectors socials de menys renda a causa de la dificultat 

particular que tenen per disposar de vehicle privat, de manera que s’accentuen encara 

més els fenòmens de divergència social. 

A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes 

negatius sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents: 
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• redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita 

alhora la possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs 

de treball. 

• comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal 

revertir amb els corresponents instruments fiscals. 

Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa 

que implica prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de 

transport d’accés més universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda 

regressives en l’assignació de recursos als diferents modes de transport i territoris. En 

particular, cal posar un especial èmfasi en la idea d’universalitzar l’accés al treball com 

a principal mecanisme d’integració en la societat moderna. 

En resum, el concepte d’integració social implica una no discriminació en el dret 

constitucional al treball, ja que es pretén que hom no hagi de dependre de si disposa o 

no de vehicle privat a l’hora d’accedir a la feina. 

4.3. Qualitat de vida 

El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que 

coneixem com a qualitat de vida: 

• D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme 

totes aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se 

és un fet quotidià per als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en 

si mateix (tret de casos molt particulars), sinó una activitat “pont” entre altres 

que realment es vol dur a terme. Així, s’espera realitzar els desplaçaments de 

la forma més ràpida i còmoda possible i, al mateix temps, amb una incertesa 

mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport funcionen de la 

manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc. 

• D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un 

important impacte en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i 

acoten la disponibilitat d’espais lliures per a l’ús social. Però aquesta 

degradació també es produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment 

a causa del soroll i altres elements contaminants. Aquests impactes negatius 

afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no usuaris del mitjà 

de transport que els origina. 
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Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport 

consideri simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels 

dos tipus d’impacte, les demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites. 

La contraposició de tots dos aspectes ha de permetre assolir un punt d’equilibri 

socialment acceptable, i això comporta indefugiblement enfortir la participació, el diàleg 

i el consens de tots els sectors socials implicats. 

4.4. Salut 

El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i 

sonores que poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per 

malalties imputables a la contaminació generada pel transport no sempre puguin 

percebre una relació directa amb la causa, es calcula que aquestes malalties poden 

tenir un impacte equiparable al que causen els accidents viaris.  

Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la 

productivitat de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari 

que se’n deriva, fan necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En 

línia amb aquest propòsit, pot ser útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una 

banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor poder contaminant i, de l’altra, permetin la 

internalització dels costos socials i ambientals esmentats. 

També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i 

utilitzar la bicicleta i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació 

de xarxes d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes. 

4.5. Seguretat 

Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de 

l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla 

de seguretat viària de Catalunya i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, 

on es marca l’objectiu d’aconseguir una reducció del 50% del nombre de víctimes 

d’accidents de trànsit en el període 2001- 2010. 

El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional 

al nombre d’usuaris-quilòmetre, mentre que la gravetat dels accidents és inversament 

proporcional a la velocitat. Aquesta constatació perfila les dues línies d’acció possibles 

per a reduir l’accidentalitat dels mitjans de transport: 
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• La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor 

accidentalitat, o sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats. 

• La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les 

condicions de seguretat intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on 

conflueix l’ús de diferents mitjans. Consisteix principalment a eliminar els punts 

negres del sistema viari, a segregar i prioritzar l’espai dels diferents mitjans on 

els usos conflueixen, a incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a 

enfortir el sistema preventiu i sancionador dels infractors i a introduir noves 

tecnologies per a la seguretat. 

4.6. Sostenibilitat 

Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on 

s’emfasitza la necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de 

l’increment paral·lel dels fluxos del transport que actualment s’experimenta. Això 

permetria assolir un sistema de transport més eficient, és a dir, que impulsi més treball 

per unitat d’extracció de recursos i deposició de contaminants materials i energètics. Al 

mateix temps, aquest desacoblament aporta al teixit productiu un avantatge competitiu 

en vista d’un escenari econòmic proper marcat per l’increment dels costos del 

transport.  

En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció 

d’emissions d’efecte hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol 

suposen un increment d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al 

període 2008-2012. Tanmateix, la tendència actual apunta que aquest llindar se 

superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures adients. Per convergir cap als 

objectius apuntats i per assolir, per tant, una equitat intergeneracional, és necessari 

prioritzar l’ús dels modes de transport de menys intensitat energètica, menys emissió 

de contaminants i menys ocupació de territori. 
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5. Metodologia 

L’estudi segueix l’estructura que es presenta a continuació: 

1. Caracterització dels polígons: recollida informació i treball de camp 

S’inclouen aspectes per valorar les condicions d’accés als polígons industrials de 

l’àmbit d’estudi en els diferents modes: xarxa viària i ferroviària existent, estat dels 

itineraris a peu i en bicicleta des dels nuclis urbans propers (en aquest cas, Constantí i 

Reus), oferta de transport públic, oferta d’aparcament a la via pública, etc. 

2. Anàlisi i diagnosi: resultats i identificació de disfuncions actuals 

Els objectes d’anàlisi són la situació de la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport 

públic i en vehicle privat. A partir d’aquesta anàlisi, que es mostra en forma 

d’estadística a partir d’una adaptació de l’enquesta Toolbox for mobility management, i 

de forma qualitativa en base a les observacions dels consultors redactors i de les 

entrevistes a responsables de les empreses, es detecten les mancances existents en 

l’actualitat per a cada un dels mitjans de transport.  

L’obtenció de dades a través de les enquestes als treballadors s’ha portat a terme 

durant els mesos d’octubre – desembre de 2010, i l’operativa ha estat la següent: 

 Recerca de les dades per quantificar l’univers: nombre d’empreses i de 
treballadors/es. No es disposava de cap llistat inicial amb les empreses 
existents, per tant s’ha decidit que la mostra de les empreses comprengui el 
conjunt de l’univers, per tal de poder quantificar el nombre d’empreses i 
treballadors/es. Així, no s’ha seleccionat una mostra d’empreses sinó que s’ha 
treballat amb la totalitat d’elles.  

 Redacció d’una carta de presentació de l’estudi demanant la col·laboració de 
les empreses. 

 Lliurament en persona de la carta de presentació i de les enquestes en suport 
paper a responsables de cada una de les empreses (recursos humans o 
representants sindicals), per a què siguin repartides a cada un dels 
treballadors.  

 Entrevista a responsables de les empreses sobre els hàbits i condicions 
generals de mobilitat dels treballadors, del transport de mercaderies, i 
inquietuds de les empreses en l’àmbit de mobilitat. 

 Recollida in-situ, al cap de 10-15 dies del repartiment, de les enquestes 
contestades i assessorament a les empreses que no han omplert l’enquesta. 
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 Successives visites (fins a 3 per empresa) i contactes telefònics amb les 
empreses pendents de retornar les enquestes de tots els treballadors/es.  

L’explotació de les enquestes s’ha dut a terme durant el mes de desembre de 2010, i 

s’han obtingut resultats sobre la mobilitat global i l’accessibilitat al polígon.  

3. Conclusions: valoració de les disfuncions 

4. Proposta d’actuacions 

Definició de les eines existents per aconseguir una millora de l’accessibilitat al polígon i 

proposta de gestió per a la seva implantació. Una vegada implantades, serà necessari 

avaluar-les mitjançant indicadors de seguiment. 
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II. ANÀLISI TERRITORIAL I FUNCIONAL DE L’ÀMBIT 

1. Descripció de l’àmbit d’estudi 

El polígon industrial de Constantí es troba a tocar de l’Aeroport de Reus, a uns 5 km 

de la ciutat de Tarragona, a poc més de 4 km del port de Tarragona i a uns 2 km dels 

centres de Reus i Constantí. El plànol 1 mostra la situació geogràfica del polígon 

industrial de Constantí, amb els nuclis urbans, els polígons industrials propers i la 

xarxa viària i ferroviària que hi dóna accés.  

figura 1. Localització del polígon industrial de Constantí en el marc territorial 

 

Font:Elaboració pròpia a partir dels contorns del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

El polígon industrial de Constantí es troba tocant a l'aeroport, a 11 km de la autopista 

AP-7. La sortida 34 de l’AP-7 (Aeroport Reus), connecta amb la N-420 i a continuació 

amb la C-14. Des de la C-14 es pot enllaçar amb la TV-7211 (sortida 57 – 

Constantí/Reus Est) i amb la TP-7225 (sortida 59 – El Morell/Reus Nord/Fira): 

- la TV-7211 (Constantí – Reus), permet accedir al Polígon Industrial de 

Constantí vorejant l’aeroport de Reus 
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- la TP-7225 (el Morell – Reus) connecta amb el polígon per sobre de la 

via ferroviària 

En el polígon es localitzen diverses bases logístiques de transport per carretera 

(nacional i internacional). 

Cal destacar la relació del polígon amb el transport de mercaderies per ferrocarril. Una 

línia ferroviària de mercaderies travessa el polígon, i dins del recinte es disposa d'una 

terminal de contenidors TECO, que és la principal central de mercaderies ferroviàries 

de Tarragona en transport combinat. 

El plànol 2 mostra un ortofotomapa del polígon industrial, que permet observar les 

dimensions territorials d’algunes de les activitats que hi tenen lloc (com ara el gran 

aparcament de camions, amb una capacitat que supera els 500 camions, entre el 

carrer Alemanya i la carretera TV-7221 (recinte del Tradilo, on es localitzen empreses 

de transport com Transportes Martin o Pañalon). A continuació es mostra una imatge 

del polígon amb les principals infraestructures que el caracteritzen. 

figura 2. Àmbit d’estudi 

 

Font: Ajuntament de Constantí 
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El Polígon Industrial de Constantí ocupa un total de 306 ha. Ha tingut una primera fase 

desenvolupament (178 ha.) i una segona d’expansió (128 ha.). La darrera actuació, 

dintre de la segona fase, va ser una ampliació de 16 ha. pel Pla Parcial Urbanístic d’un 

dels sectors afectats per l’àrea de cautela aeroportuària contingut dins el POUM de 

2008. Font: POUM Constantí (web ajuntament). El plànol 3 mostra l’esquema 

parcel·lari de tot el polígon i la delimitació de la fase 2 de desenvolupament, entre la 

que es distingeix l’ampliació de 16 ha, no executada (en color blau). Aquest plànol s’ha 

elaborat gràcies a la informació facilitada pel Consorci de la Zona Franca. 

El promotor del polígon va ser el Consorci de la Zona Franca, que en l’actualitat està 

impulsant el desenvolupament de la tercera fase, juntament amb el promotor IOSA i 

l’Incasòl.  

figura 3. Extensió territorial del polígon industrial de Constantí 

 

Font: web del Consorci de la Zona Franca 

Les indústries instal·lades al polígon industrial de Constantí contemplen els usos 

industrials de 1a, 2a, 3a i 4a categoria així com altres activitats de serveis. 

Cal destacar la planta de gestió i tractament de residus industrials perillosos, Trisa, 

que pertany a FCC ámbito, S.A., divisió de residus industrials del Grup FCC. Es tracta 

del gestor de residus industrials amb més antiguitat de Catalunya, ja que va iniciar la 

seva activitat l’any 1985, i ocupa una extensió al polígon de 32.000 m2, a l’avinguda 

Europa entre Grècia i França. Entre els tractaments que es duen a terme amb els 

residus cal destacar les tècniques oxidatives (biològiques, químiques o tèrmiques) amb 

els residus líquids (font: Presentació de l’empresa Trisa). 
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En segon lloc també cal destacar la planta incineradora de residus perillosos 

gestionada per GRECAT, Gestió de Residus Especials de Catalunya S.A, en 

funcionament des de finals de l’any 1998, que es localitza a la cruïlla dels carrers 

Àustria i Països Baixos. Es tracta de l’empresa concessionària del servei públic 

d’incineració de residus perillosos de Catalunya i utilitza l’únic forn rotatiu que hi ha a 

tot l’Estat espanyol per tractar-los. La planta, d’última generació, és propietat de 

l’empresa PTRES, de capital mixt. És una instal·lació dissenyada per tractar qualsevol 

tipus de residu industrial. Disposa d’un modern sistema de tractament que garanteix la 

depuració total dels gasos. GRECAT té acords amb la majoria de plantes 

incineradores europees que li permeten, d’una banda, gestionar qualsevol tipus de 

residus perillosos i, alhora, garantir sempre la continuïtat del servei. 

A desembre de 2010 es comptabilitzen un total de 175 empreses, que ocupen un total 

de 3.300 treballadors/es, dels quals 2.350 treballen en plantilla físicament a empreses 

del polígon, uns 700 són conductors d’empreses del polígon i altres 250 són 

treballadors/es eventuals. A banda d’aquestes dades cal tenir en compte els accessos 

al polígon de camions que carreguen o descarreguen mercaderies a les plataformes 

logístiques del polígon.  

2. Estructura socioeconòmica 

2.1. Evolució de la població de l’àmbit d’estudi 

A 1 de gener de 2010 viuen a Constantí 6.356 habitants. La població dels municipis 

propers més grans és de 140.184 habitants en el cas de Tarragona i de 106.622 

habitants en el cas de Reus. 

L’evolució de la població en els darrers 10 anys a Constantí ha estat d’un augment 

d’un 26,6%. En el cas de Reus l’augment ha estat del 19,6%, en el cas de Tarragona 

del 22,3% i en el conjunt de Catalunya del 20,0%. En el cas de Constantí, el 

creixement ha estat equiparable en els dos quinquennis, tot i que el cas de Tarragona, 

Reus i del conjunt de Catalunya, el creixement més important ha tingut lloc entre els 

anys 2000 i 2005. La figura següent mostra aquesta evolució. 
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figura 4. Evolució de la població empadronada (2000 – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat. 

2.2. Índex de motorització 

Segons les dades de l’Idescat, l’any 2009 l’índex de motorització de Constantí se situa 

en 1.083 vehicles/1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana catalana (668) i de la 

mitjana comarcal (655). Aquest valor és tan rellevant especialment si hom compara les 

matriculacions de camions i furgonetes a Constantí, que pràcticament doblen la 

mitjana comarcal. Aquest fet es pot explicar per les activitats econòmiques del polígon 

industrial, on hi ha diverses empreses amb unes flotes importants de vehicles dedicats 

al transport de mercaderies. 

En analitzar separadament l’índex de turismes, els valors són més semblants, tot i que 

de nou Constantí té un valor destacat (520 tur/1000 hab.) en relació a la comarca del 

Tarragonès (452 tur/1000 hab.) i Catalunya (448 tur/1000 hab.). 
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figura 5. Índex de motorització segons tipus de vehicles (2009) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.  

2.3. Activitat econòmica 

A Constantí es localitzen, segons dades de l’Idescat (2002), un total de 294 empreses, 

de les quals 139 corresponen a persones jurídiques, 24 a societats anònimes, 92 a 

societats limitades, 12 a comunitats de béns i 9 a societats cooperatives. Segons 

aquestes mateixes dades, 49 empreses són del sector industrial. Cal tenir present que 

la majoria de les empreses del polígon industrial de Constantí s’han instal·lat durant 

aquest darrer decenni. 

Les darreres dades estadístiques oficials referents a llocs de treball corresponen a 

l’any 2001, quan a Constantí hi treballaven un total de 2.142 persones, de les quals 

1.603 eren no residents. Cal destacar que aquestes dades han variat molt 

significativament durant els darrers anys, doncs el polígon industrial de Constantí ha 

estat en creixement, tal i com es constata amb el treball de camp exhaustiu realitzat 

per aquest estudi, que indica que només en el polígon es comptabilitzen uns 3.300 

llocs de treball. No obstant, val a dir que la crisi econòmica pot afectar 

significativament l’evolució de llocs de treball al polígon industrial. 

Tot i conèixer la limitació d’aquestes dades, ja que es tracta de dades de l’any 2001, 

és interessant analitzar els conceptes d’autosuficiència i autocontenció a nivell 

municipal i comarcal: 
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figura 6. Autocontenció i autosuficiència 

Àmbit
LLTL 
(2001)

POR 
(2001)

POR/TM 
(2001)

Autocontenció 
(2001)

Autosuficiència 
(2001)

Constantí 2.142 2.145 539 25% 25%
Tarragona 52.342 48.983 36.159 74% 69%
Reus 32.975 38.158 24.089 63% 73%
Tarragonès 79.276 78.839 48.909 62% 62%
Baix Camp 52.251 63.495 36.841 58% 71%
Catalunya 2.615.491 2.815.126 1.529.739 54% 58%  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.  

LLTL: Llocs de treball localitzats al municipi. 
POR: Població ocupada resident al municipi. 
POR/TM: Població ocupada resident al municipi que treballa al municipi. 
Taxa d'autocontenció: % de residents que treballen al municipi (POR/TM) respecte del total de POR. 
Taxa d'autosuficiència: % de residents que treballen al municipi (POR/TM) respecte del total LLTL. 

 

Només un 25% de la població de Constantí treballa en el seu propi municipi. Aquesta 

autocontenció (població ocupada que treballa al mateix municipi respecte de la 

població ocupada total) és molt superior a Tarragona (74%) i a Reus (63%), així com 

als conjunts de les comarques del Tarragonès i del Baix Camp. 

En analitzar el concepte d’autosuficiència (quants llocs de treball es cobreixen amb 

residents del mateix municipi), Constantí novament pren un valor baix (25%). En 

aquest cas Reus és el municipi que aconsegueix un valor superior (73%), així com el 

conjunt de la comarca del Baix Camp (71%). 

Constantí l’any 2001 tenia pràcticament el mateix valor de població ocupada resident 

(POR) que de llocs de treball (LLTL).  

3. Principals figures de planejament d’àmbit regional 

A continuació es concreten aquelles dades i actuacions del planejament municipal i 

supramunicipal que afecten de forma directa o indirecta, la mobilitat i accessibilitat del 

Polígon Industrial de Constantí. 

Destacar que diverses figures de planejament, com ara el Pla de Transport de Viatgers 

de Catalunya 2008 – 2012, el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona o el Pla 

d’Ordenació Urbanística del Municipi, destaquen la necessitat de millorar l’oferta de 

transport públic al polígon així com la d’elaborar un pla de mobilitat del polígon. 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
24 

3.1. Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006 - 2026 

3.1.1. Propostes per a la xarxa viària 

Pel que fa a la xarxa viària, el PITC (2006 – 2026) recull les següents propostes que 

afecten l’àmbit d’estudi: 

• Corredor mediterrani. Eix 2: A-7/N-340: Reconversió a autovia entre el límit 

amb Castelló i Vilafranca. 

• Corredor Tarragona – Península N-240: nova autovia Tarragona – 

Montblanc. 

3.1.2. Propostes per a la xarxa ferroviària 

• Nova línia d’alta velocitat al corredor del Mediterrani: Nova línia projectada 

amb una velocitat de disseny de 300 km/h destinada a permetre el viatge 

València Barcelona en 1h 30 minuts i a especialitzar la línia actual en trens 

convencionals, especialmente mercaderies, i regionals convencionals. L’estimació 

pressupostària d’aquesta actuació és de 1.080M€ i l’administració competent és 

l’Administració General de l’Estat. 

• Noves línies convencionals: Rehabilitació Reus-Roda. Aquesta rehabilitació 

ha de permetre constituir un by-pass per mercaderies a la ciutat de Tarragona. 

Consisteix en aprofitar al màxim el traçat corredor, actualment fora d’ús, de la 

línia Reus- Roda. L’estimació pressupostària d’aquesta actuació és de 180M€ i 

l’administració competent és l’Administració General de l’Estat. 

• Variant de Reus: Actuació que ha de permetre eliminar la barrera que el 

ferrocarril suposa al seu pas per la ciutat de Reus, a la vegada que ha de ser el 

primer tram de la variant per mercaderies de la ciutat de Tarragona. L’estimació 

pressupostària d’aquesta actuació és de 60M€ i l’administració competent és 

l’Administració General de l’Estat. 

3.2. Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008 – 2012 

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008 – 2012 preveu la creació d’un 

xarxa de trens regionals d’altes prestacions que utilitzarà la xarxa ferroviària del TGV 

per connectar les principals ciutats catalanes. En el cas de la futura estació central 

entorn l’aeroport de Reus, el PTVC proposa oferir un total de 5 expedicions d’altes 
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prestacions per sentit i dia, de connexió amb Barcelona – Figueres i L’Aldea – Tortosa, 

amb una expedició per sentit en hora punta. En termes d’intervals de pas aquestes 

xifres corresponen aproximadament a un tren cada 120 minuts de mitjana per al 

conjunt del dia. Segons el mateix PTVC, el temps total de recorregut entre Tarragona i 

Barcelona seria d’uns 40 minuts. A la figura següent es recullen els principals 

paràmetres d’aquesta oferta de trens regionals d’altes prestacions del PTVC. 

figura 7. Expedicions per sentit i dia proposades per al servei de trens regionals 
d’altes prestacions (RAP) que utilitzaran les vies del TGV 

Font: Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012. DPTOP 

El PTVC concreta que la zona industrial de Constantí – Riu Clar es troba dins del marc 

de treball de l’Acord estratègic per a la competitivitat en la planificació de serveis de 

transport públic que millorin les condicions dels desplaçaments laborals. 

En concret, el Pla d’Oferta de serveis de transport públic per carretera del PTVC 2008 

– 2012 contempla un increment de l’oferta dels serveis a centres de concentració 

d’activitat laboral següents: 

- Constantí – la Pobla de Mafumet – Reus (P.I. Constantí) 

- Tarragona – polígon industrial Riu Clar – Constantí 
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3.3. Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

El Pla Territorial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament pel Govern de 

Catalunya en data 12 de gener de 2010, defineix les estratègies de creixement que 

hauran d’orientar les revisions de les figures de planejament urbanístic general dels 

municipis de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca 

de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.  

Per al polígon industrial de Constantí el Pla Territorial marca una estratègia 

d’expansió, com a un dels punts clau de creixement industrial i terciari de la comarca, 

juntament amb els polígons industrials de Torredembarra – Altafulla i de Vilallonga del 

Camp. En concret, el polígon industrial de Constantí inclou els següents plans parcials 

urbanístics encara per desenvolupar: PPU 08 Les Fonts, PPU 09 PIC la Rufola, PPU 

10 PI de Constantí, PPU 11 PIC Tradilo i PPU-12 PIC Nord. L’objectiu és crear sòl per 

a activitat econòmica en contigüitat amb sòl urbà ja existent, en una posició de molt 

bona accessibilitat que no ha de generar problemes de mobilitat al sistema 

d’assentaments, i amb repercussió supramunicipal. 

figura 8. Detall de les propostes definides en el Pla Territorial del Camp de 
Tarragona per al polígon industrial de Constantí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona. DPTOP 
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Segons el Pla Territorial, la gran àrea del terme de Constantí situada entre les 

Gavarres i la T-11 i l’autopista AP-7 és una de les grans reserves de sòl que permet 

acollir els creixements previstos en una posició immillorable, contigua, que per estar 

envoltada d’infraestructures no incrementa la fragmentació territorial i que pot ser 

servida en el futur, tal com proposa el Pla, per tren i tramvia. 

La imatge a continuació mostra els creixements de sòl industrial previstos i les 

infraestructures viàries i ferroviàries proposades pel Pla Territorial (en color magenta). 

S’observa la variant ferroviària de Reus, amb la nova connexió amb la línia Reus – 

Roda que travessa el polígon, així com el nou accés viari al polígon.  

figura 9. Assentaments territorials definits en el Pla Territorial del Camp de 
Tarragona per al polígon industrial de Constantí 

 

Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona. DPTOP 

El Pla preveu diverses actuacions viàries i ferroviàries que afecten l’àmbit d’estudi. A 

banda de recollir les determinacions del Pla d’infraestructures del transport de 

Catalunya (PITC), el Pla Territorial vol aportar mesures complementaries que ajudin a 

consolidar una concepció integrada de la xarxa i una major intermodalitat. 

Quant a la xarxa viària, a les proximitats del polígon industrial de Constantí cal 

destacar: 

• La nova autovia Tarragona – Montblanc (l’A-27), considerada com el 

desdoblament de l’N-240, entre el port de Tarragona i Montblanc. Aquest 

projecte és competència del Ministeri de Foment si bé les alternatives van ser 
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contrastades amb la Generalitat de Catalunya i forma part del PITC. Les obres 

del tram entre Tarragona i la variant de Valls (aquesta inclosa) es van adjudicar 

al llarg de 2007, mentre que a l’última fase, Valls-Montblanc, que inclou la 

construcció del nou túnel de Lilla, es va licitar el març de 2008. El traçat de la 

nova A-27 discorre a l’oest de l’actual N-240. Voreja la petroquímica per 

ponent, passa prop de Constantí, el Morell, i Vilallonga del Camp i voreja Valls 

per l’oest. 

• L’arc viari Reus – Sant Salvador – Perafort. El Pla territorial, d’acord amb la 

Direcció General de Carreteres, proposa la compleció d’una carretera contínua 

des de Reus fins l’estació del Camp de Tarragona. La seva necessarietat, però, 

es vincula a una demanda real que pugui justificar-la. La via proposada permet 

la interconnexió de l’àrea urbana de Reus, l’aeroport, els grans polígons 

industrials situats al nord de l’aeroport, Constantí, l’A-27, l’N-240 i l’estació 

ferroviària del Camp de Tarragona. Es fonamenta en el condicionament de la 

TV-7211 fins a l’altura de l’aeroport (en tot cas s’hauran de preveure els 

accessos en relació al trànsit aeri esperat) i un nou tram de variant nord de 

Constantí paral·lel al futur corredor ferroviari del Mediterrani i al sud del límit del 

polígon petroquímic. Cal remarcar que queden obertes les alternatives de 

circular a nord o a sud de la línia ferroviària a l’altura de Constantí. A priori, 

l’alternativa nord té un menor impacte sobre el sistema d’espais oberts i el 

patrimoni cultural, però, per contra, aporta unes menors condicions de 

continuïtat i seguretat de la via. 

Quant a la xarxa ferroviària, a l’àmbit d’estudi: 

• L’Estació Central, al sud de l’aeroport i al costat de la diagonal viària (T-11) 

entre Tarragona i Reus serà, a partir de 2011, l’estació principal del Corredor 

del Mediterrani per a la conurbació central del Camp de Tarragona. A curt – 

mig termini aquesta estació acollirà els serveis de caràcter euroregional del 

Corredor del Mediterrani i els serveis regionals d’altes prestacions amb 

destinació al Camp de Tarragona, ja sigui a Tarragona ciutat o Port Aventura 

pel ramal de Vila-seca, i aquells que continuïn cap a Terres d’Ebre. A llarg 

termini, l’estació podrà acollir els nous serveis d’alta velocitat entre València i 

Barcelona. 
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figura 10. Esquema de la proposta de xarxa de ferrocarril regional d’altes 
prestacions i convencional. Horitzó 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona. DPTOP 

• El Pla Territorial fa una proposta de tren – tramvia (TramCamp) per tal que 

jugui un paper fonamentalment integrador entre els nuclis de ponent, el nucli 

central de la ciutat i el node intermodal de l’Estació Central i l’Aeroport. 

• Altres propostes d’actuacions complementaries que recull el Pla són diferents 

alternatives per a l’ampliació de capacitat, si s’estimés necessària, de l’estació 

de Tarragona Classificació. En aquest cas es podria valorar la viabilitat de crear 

noves platges de vies davant dels terrenys de la Universitat Laboral, en el propi 

Port, o ampliar l’estació actual de mercaderies de Constantí. 

 

3.4. Pla Director Urbanístic del l’àmbit central del Camp de Tarragona 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar inicialment el 21 d’abril 

de 2010 el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit central del Camp de 
Tarragona. El 20 de maig de 2010 el document va ser publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC), i a partir d’aquella data va quedar obert un període 

d’informació pública de 45 dies hàbils.  

Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, el pla prioritza el transport públic a 

l’àmbit, amb una aposta decidida pel ferrocarril, posant l’èmfasi en la reordenació i 

l’impuls de les Rodalies, el TramCamp, i l’ampliació de la xarxa d’alta velocitat, i 
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potenciant, també, la intermodalitat en els punts del territori on es genera més 

mobilitat. 

El pla proposa la compleció de la xarxa d’alta velocitat amb la construcció del corredor 

mediterrani i la previsió d’un bypass que connecti amb el centre de Tarragona. En 

aquest sentit, s’aposta per la creació d’una nova estació central intermodal on 

convergirien els trens de mitjana i de llarga distància, els de Rodalies, els autobusos, 

les terminals sud de l’aeroport i el TramCamp. 

La proposta ferroviària del PDU es completa amb una única xarxa de Rodalies i una 

xarxa especialitzada de mercaderies, que evita en gran part el pas pels nuclis urbans. 

A aquestes obres cal afegir el projecte del TramCamp, destinat a connectar els nuclis 

densament poblats de l’àmbit, sobre l’antiga franja ferroviària entre Cambrils i Vila-

seca, des d’on el traçat es bifurca cap a Tarragona i Reus, amb un petit ramal que 

connecta amb l’Estació Central (veure subapartat a continuació). 

El pla també proposa la conversió de la carretera N-240 en una plataforma de bus 

exprés per facilitar l’accés a l’estació d’alta velocitat de la Secuita.  

TramCamp 

A finals de juliol de 2010 el DPTOP va sotmetre a informació pública l’estudi informatiu 

del TramCamp, que preveu un recorregut de 42 km en via d’ample estàndard 

internacional, dels quals 12 aprofiten el corredor ferroviari en desús per l’entrada en 

servei del corredor del Mediterrani, i 30 són de nova creació.  

El traçat previst travessa 8 municipis (Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils, Salou, la 

Canonja, Constantí i Vinyols i els Arcs), amb una proposta de 30 parades. La previsió 

anual de viatgers és de 12 milions. 

El traçat, amb 5 trams diferenciats, segueix la proposta del Pla Director Urbanístic de 

l’àmbit central del Camp de Tarragona, modificant la proposta inicial prevista en el 

PITC, especialment en els trajectes entre Reus i Tarragona i en l’accés a l’Estació 

Central i l’aeroport de Reus. 

Pel que fa a l’explotació de la infraestructura, l’estudi proposa quatre línies: Cambrils-

Tarragona, Cambrils-Reus, Reus-Tarragona i Estació Central-Aeroport de Reus. La 

imatge a continuació mostra l’esquema d’explotació del servei que proposa l’estudi 

informatiu: 
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figura 11. Esquema de la proposta d’explotació del TramCamp 

 

Font: Comunicat de premsa de la Generalitat sobre l’estudi informatiu del TramCamp (29 juliol 2010) 

Vila-seca Estació esdevé el principal intercanviador del sistema, atès que connecta les 

dues primeres línies, encara que la seva connectivitat és escassa amb l’Estació 

Central i l’aeroport de Reus, que només és accessible des de la línia Reus-Tarragona. 

L’estudi també proposa que l’explotació del tramvia sigui mitjançant una concessió a 

llarg termini, entre 30 i 40 anys. 

Una vegada finalitzat el període d’informació pública, el DPTOP revisarà les 

al·legacions abans de decidir el traçat definitiu del TramCamp. Posteriorment s’ha de 

licitar la redacció del projecte constructiu. Es dibuixa una data probable d’inici de les 

obres durant l’any 2012. 

3.5. Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona 

El Pla Director de Mobilitat (pdM) del Camp de Tarragona, aprovat inicialment el 12 de 

març de 2010 pel Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 

planifica la mobilitat en el període 2009 – 2015 en l’àmbit territorial format per les 

comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el 

Priorat i el Tarragonès. 
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L’objectiu primer del pdM és modificar la tendència actual d’augment de l’ús del vehicle 

privat, tot fent augmentar les quotes del transport públic i dels modes no motoritzats 

(bicicleta i a peu). 

El pdM, tal i com indica la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, esdevé el 

desenvolupament territorialitzat de les Directrius Nacionals de Mobilitat 

A l’àmbit d’estudi, el pdM, per una banda, esdevé l’instrument de seguiment de les 

actuacions previstes en altres plans, com ara la millora del traçat Reus – Roda de Barà 

proposat al PITC, per canalitzar els moviments de mercaderies entre Constantí i el 

centre/nord de Catalunya i Europa, minimitzant el temps i els quilòmetres recorreguts 

(actuació A4.2, de millora de la xarxa ferroviària de mercaderies). El pdM destaca que 

aquesta actuació milloraria la capacitat de Constantí Intermodal, juntament amb la 

variant per Reus (i el possible bypass de les ciutats de Tarragona i Reus). A més es 

milloraria la seguretat en el transport de mercaderies perilloses. 

Per altra banda, el pdM proposa fer estudis concrets, com ara l’actuació A3.5, on 

s’especifica que cal desenvolupar plans específics a les zones industrials indicades al 

PTVC, com ara Constantí – Riu Clar. 

Altres propostes del pdM directament relacionades amb les propostes del present 

document són: 

- Acció A2.3 del pdM del Camp de Tarragona: Augmentar l'ocupació dels 

vehicles 

- Acció A2.4.1 del pdM del Camp de Tarragona: Carrils bus-VAO 

- Acció A5.1 del pdM del Camp de Tarragona: Xarxa de carrils bici 

- Acció A2.5 del pdM del Camp de Tarragona: Millores del transport 

públic per carretera 

- Acció A2.2.1 del pdM del Camp de Tarragona: Informació a l'usuari 

- Acció A2.2.2 del pdM del Camp de Tarragona: Informació dinàmica a 

l'usuari 

- Acció A4.4 del pdM del Camp de Tarragona: Actuacions en aparcament 

de camions 

- Acció A7.2 del pdM del Camp de Tarragona: Acció coordinada per 

reduir els accidents de trànsit     



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
33

3.6. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí 

El POUM de Constantí, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Tarragona en la sessió de 9 de juliol de 2008, contempla un conjunt d’actuacions 

urbanístiques sobre el polígon industrial de Constantí (PIC). 

En concret, el POUM preveu un total de 5 plans parcials urbanístics a l’àmbit del PIC, 

en sòl urbanitzable delimitat, amb l’objectiu de completar la trama urbana del polígon i 

dirigir el creixement orientat a l’autovia de Reus, a fi i efecte de facilitar l’accessibilitat.  

Aquests plans parcials es descriuen breument tot seguit: 

PPU-8 Sector PIC Les Fonts 

 Edificabilitat màxima: 163.346 m2 

 El sector proposa completar el PIC per la banda est, des de l’Av. 

Països Baixos fins a la carretera de la Selva. L’ordenació inclou 

un nou accés de connexió amb la carretera, ja executat 

figura 12. Proposta d’ordenació per al PPU-8 

  

Font: POUM de Constantí 
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PPU-9 Sector PIC La Rúfola 

 Edificabilitat màxima: 252.755 m2 

 El sector completa el PIC per la banda sud-est, entre l’Av. 

Països Baixos i la carretera de Constantí (TV-7211) 

figura 13. Proposta d’ordenació per al PPU-9 

 

 

Font: POUM de Constantí 
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PPU-10 Polígon Industrial de Constantí 

 Edificabilitat màxima: 96.184 m2 

 El sector correspon a la part de l’àmbit de la 2a fase del polígon 

(sector 4 bis). Comprèn l’àmbit situat entre el carrer Alemanya i 

el carrer Àustria 

figura 14. Proposta d’ordenació per al PPU-10 

  

Font: POUM de Constantí 

 

PPU-11 Sector PIC Tradilo 

 Edificabilitat màxima: 95.587 m2 

 El sector correspon a terrenys majoritàriament de l’empresa 

Tradilo (sud del polígon, carrer Alemanya) i les parcel·les 

llindants fins al límit de la TV-7211 
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figura 15. Proposta d’ordenació per al PPU-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: POUM de Constantí 

PPU-12 Sector PIC – Nord 

 Edificabilitat màxima: 18.529 m2 

 El sector correspon a l’àmbit format majoritàriament per 

empreses existents, llindant amb el PIC, a l’altra banda de la 

carretera TP-7225 (de Reus al Morell). La proposta d’ordenació 

contempla una rotonda d’accés al polígon, que substitueix 

l’actual intersecció en T. 
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figura 16. Proposta d’ordenació per al PPU-12 

 

Font: POUM de Constantí 

Les fitxes urbanístiques d’aquests sectors especifiquen que els sectors beneficiats, i 

proporcionalment al sostre edificable de cada àmbit, assumiran el cost de construcció 

del nou enllaç d’accés al PIC davant del PPU-10 des de la TV-7211 i, en tot cas, 

aquelles mesures que es puguin derivar de l’adequació de la xarxa bàsica a l’estudi de 

mobilitat generada de l’àmbit. 

Segons la memòria del POUM, al sector de la primera fase del PIC hi ha instal·lades 

191 empreses, mentre que a la segons fase del PIC es comptabilitzen 5 empreses. 
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Sobre aquestes dades cal dir que fan referència al període de redacció del POUM, 

durant els anys 2006 – 2007. 

La memòria del POUM destaca la manca de bona comunicació amb transport públic 

en el principal pol atractor de demanda mobilitat, el Polígon Industrial de Constantí. 

Quant a actuacions a la xarxa bàsica, territorial i local, el POUM contempla: 

- Reordenació dels accessos des de la TV-7211 al nucli urbà i al PIC, 

amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària tot eliminant els girs a 

l’esquerra. Per això proposa una nova rotonda d’accés a la vialitat 

interna del PIC (que com ha estat esmentat abans es repercuteix 

econòmicament sobre els nous sectors industrials). 

- Millora de la xarxa bàsica de camins del municipi. Amb l’objectiu de 

promoure la mobilitat sostenible en els desplaçaments de mobilitat 

obligada, el POUM contempla com a càrrega urbanística dels nous 

creixements industrials la millora de la xarxa de camins, a fi i efecte de 

garantir i potenciar el seu ús per als desplaçaments casa – treball 

d’aquelles persones que viuen i treballen en el municipi. I que hi puguin 

accedir, principalment en bicicleta, d’una manera segura. La distància 

entre aquests nuclis fa que el mode bicicleta sigui especialment adequat 

en aquests desplaçaments. Així, amb aquest objectiu per als PPU-8 i 

PPU-9 es vincula la millora del camí d’Almoster i del camí de Sant 

Llorenç. Per als PPU-3, 4 i 9 els correspon l’adequació del camí vell de 

Reus a Constantí i del camí de les Puntes. 

 

La memòria del POUM indica que la importància de la implantació industrial prevista fa 

pensar en la necessitat de resoldre, a través de l’elaboració d’un Pla de Mobilitat a 
Polígons Industrials, l’accessibilitat d’aquests focus generadors de viatges de l’àmbit 

del Camp de Tarragona a partir de modes de transport sostenibles, fomentant l’ús del 

transport públic i la bicicleta. En aquest sentit, el POUM ja contempla, com a càrrega 

addicional dels diferents secors industrials previstos en el PIC, l’adequació de la xarxa 

local bàsica de camins i de carreteres locals per garantir l’ús de la bicicleta amb 

màxima seguretat. 
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III. ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 

 

En el present capítol s’analitza la mobilitat de l’àmbit d’estudi, mitjançant una 

descripció i valoració de l’accessibilitat al polígon en els diferents modes de transport. 

Per altra banda, aquest capítol també conté informació qualitativa i quantitativa en 

base a una entrevista efectuada a 151 empreses del polígon, i a una enquesta 

complimentada per 543 treballadors/es del polígon. 

1. Estat actual d’accessibilitat al polígon industrial de Constantí 

1.1. Mobilitat en transport públic: autobús interurbà 

Existeix un únic servei de transport públic que dóna cobertura al polígon industrial de 

Constantí. Està operat per Autocars Plana i es tracta del servei d’autobús interurbà 

Reus – Polígon - Constantí – La Pobla – Morell – Perafort – Estació del Camp – 
La Secuita.  

Aquesta línia efectua la connexió entre Reus i l’estació de l’alta velocitat del Camp de 

Tarragona, a la vegada que dóna servei als municipis de Constantí, la Pobla de 

Mafumet, el Morell, Perafort i la Secuita. Cal destacar que amb la ciutat de Tarragona 

no hi ha cap connexió directa en transport públic. 

El servei té 5 punts de parada al Polígon, tot i que només estan senyalitzats amb un 

pal de parada en sentit Constantí – Reus: 

• C/ Àustria cantonada C/ Suècia  
• Av. Europa / C/Àustria (rotonda)  
• Av. Europa cantonada C/ Grècia  
• Av. Europa cantonada C/ Dinamarca  
• Av. Europa cantonada C/ Luxemburg  

 

A continuació es mostra l’horari oficial del servei (des de gener de 2010), extret de la 

pàgina web de l’operador: 
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figura 17. Horaris del servei d’autobús del polígon 

 

(1) De dilluns a divendres feiners, (2) De dilluns a diumenge 

Font: web de l’Empresa Plana 

S’observa que en sentit Reus – Polígon Constantí hi ha 4 expedicions que efectuen 

parada al polígon: les que surten a les 7:00, 13:30, 15:35 i 19:15, de Reus i que 

arriben 20 minuts més tard al polígon (en els 3 primers casos) i 30 minuts més tard en 

la darrera expedició. 

En el sentit oposat, Polígon Constantí – Reus, hi ha 8 expedicions, amb sortides del 

polígon a les 6:45h, 7:20h, 9:09h, 11:07h, 13:07h, 15:07h, 18:57h i 20:34h, i que 

arriben a Reus entre 15 i 26 minuts més tard, depenent de l’hora. Cal destacar que 

l’expedició de les 7:20h triga una hora en arribar a Reus (8:20h). Des de la redacció 

del present estudi es considera que aquesta no és una expedició útil, donat que es 

tracta del mateix horari que l’expedició sentit Reus – Polígon de les 7:00h, per tant es 

conclou que és un servei que finalitza al Morell (7:38h) i fa una tornada a Reus sense 

passatge, arribant a les 8:20. 

Analitzant els horaris es conclou que els serveis de transport públic no s’ajusten als 

horaris de les empreses del polígon. La relació principal (quant a demanda segons els 

orígens dels treballadors, que es poden consultar més endavant en el document), és la 

de Reus – Polígon. El transport públic només permet arribar al polígon a les 7:20h del 

matí, i la següent arribada és a les 13:50h. Els horaris majoritaris d’entrada al polígon 

són les 8 i les 9h, per tant aquesta línia no dóna un servei adequat a la majoria de 

treballadors/es. En el sentit invers, del polígon a Reus, els horaris de l’autobús tampoc 

cobreixen les sortides dels treballadors, amb una marcada punta a les 18h.  
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Quant a la franja horària del migdia, el servei de transport públic sí que permet cobrir 

una sortida a les 13h per anar a dinar a Reus, però la tornada al polígon és a les 

15:35h, quan la majoria d’empreses inicien l’horari de tarda a les 15h. 

En la relació amb el nucli de Constantí, el servei permet arribar al polígon a les 9:09h 

del matí, però les expedicions de la tarda que podrien donar un servei són a les 15:35h 

i a les 19:35h. 

L’oferta de transport públic és, per tant, insuficient per a esdevenir una alternativa al 

vehicle privat per a la mobilitat en dia feiner. 

Per altra banda, cal destacar la manca d’informació generalitzada del servei, tal i com 

constaten les entrevistes a les empreses i les enquestes a treballadors/es. De fet, en el 

marc de la realització del present estudi, només s’ha observat informació (i en mal 

estat de conservació, ja que es tractava d’un paper sense protecció) a una de les 5 

parades del polígon, i aquesta ha desaparegut mentre es realitzava el treball de camp. 

D’altra banda, ja s’ha esmentat que les parades només estan senyalitzades mitjançant 

un pal en el sentit Polígon – Reus. 

A continuació es mostren algunes fotografies de l’estat de les parades de transport 

públic al polígon. En el plànol 4 es mostra l’itinerari i la localització de les parades del 

servei. 

figura 18. Fotografies del servei de transport públic al polígon 

   

Parades senyalitzades al carrer Àustria amb Suècia (esquerra) i a l’Av. Europa amb el 

carrer Àustria (dreta) 
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Els viatgers accedeixen a l’autobús creuant l’Av. Europa per la mediana (parada de 

l’Av. Europa amb el carrer Grècia) 

  

Única parada on s’ha observat informació mínima del servei, a l’Av. Europa amb el 

carrer Luxemburg (restaurant la Cantonada) 

El plànol 13 mostra la cobertura de les parades de transport públic. La taula següent 

resumeix les empreses i treballadors/es coberts en funció dels diferents radis de 

cobertura considerats: 

figura 19. Cobertura del transport públic 

Radi 
cobertura TP % empreses

% 
treballadors/es

300 m 80% 61%
500 m 86% 81%
750 m 90% 93%
1 km 100% 100%  

S’observa que més del 80% de les empreses i els treballadors/es tenen una parada a 

una distància inferior a 500 m (8-10 minuts a peu), i que la totalitat del polígon té una 

parada a menys de 1 km en línia recta (15-20 minuts a peu). Es considera, per tant,  

que el servei de transport públic disposa d’una bona cobertura territorial. 
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Per últim, quant a transport públic, destacar que s’ha detectat la senyalització d’una 

parada de taxis al polígon, al carrer Dinamarca: 

 

1.2. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Com a principals vies de comunicació a l’àmbit d’estudi destaquen: 

• L’autopista AP-7, de la Jonquera a Algeciras. Els principal enllaç que funciona 

com a accés a l’ambit d’estudi és: 

o Sortida 33: Enllaç amb la carretera N-240, al N del centre urbà de Tarragona i 

al SE del de Constantí. Des de l’autopista s’accedeix al polígon industrial Riu 

Clar de Tarragona, des del que cal prendre la carretera T-721 cap a 

Constantí. Una vegada superat el nucli urbà de Constantí es continua per la 

carretera T-7211 fins al polígon industrial. Des de la sortida de l’autopista fins 

a l’accés al polígon hi ha un recorregut de 7 km 

o Sortida 34: Aquesta és la sortida a l’Aeroport Reus, des de la qual es 

connecta amb la N-420 i a continuació amb la C-14. El recorregut des de la 

sortida de l’autopista fins al polígon és de 11 km. 

• L’autovia A-7, via gairebé paral·lela a l’AP-7, que substitueix el traçat de l’antiga N-

340 evitant el pas pels nuclis urbans. L’autovia encara té trams en construcció, 

però des de Torredembarra fins a l’Hospitalet de l’Infant ja es troba en 

funcionament, per tant dóna servei als municipis de costa propers a l’àmbit 

d’estudi. 

• La carretera C-14 (eix Tarragona – Andorra), o carretera de Montblanc, és una 

carretera que uneix en Camp de Tarragona amb la Seu d’Urgell. S’inicia a Salou, a 

la C-31b (via que uneix Tarragona amb Salou), i el tram entre Salou i Alcover es 

troba desdoblat, en forma d’autovia. A partir d’aquesta via es pot accedir al polígon 
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mitjançant les carreteres TV-7211 (sortida 7, Constantí / Reus Est) o TP-7225 

(sortida 9, El Morell / Reus Nord / Fira). 

• L’autovia A-27, en construcció, és una carretera que connectarà l’AP-7 a l’alçada 

de Tarragona amb Lleida. La primera fase, entre l’AP-7 i Montblanc, està previst 

que estigui operativa l’any 2012. El traçat de l’autovia se situa a l’est del polígon i 

del nucli urbà de Constantí, resseguint el riu Francolí entre Tarragona i el Morell. 

A banda de les grans vies de pas, existeixen les següents carreteres que serveixen 

d’accés fins al polígon industrial de Constantí: 

• La carretera TV-7211 (Constantí – Reus). Aquesta carretera, que forma part de la 

xarxa comarcal, permet accedir al polígon vorejant l’aeroport de Reus, des del sud. 

En l’actualitat la titularitat correspon a la Generalitat de Catalunya. La carretera va 

ser objecte d’obres de millora durant l’any 2009, en el tram entre Reus i Constantí, 

des del qual s’accedeix al polígon industrial. L’accés actual al polígon, en T, 

presenta problemes de seguretat viària, tot i els carrils d’incorporació per als girs a 

l’esquerra. 

• La carretera TP-7225 (el Morell – Reus) accedeix al polígon industrial pel nord de 

la via ferroviària Reus – Roda de Barà. La Diputació de Tarragona és 

l’administració titular de la via. Aquesta via també presenta problemes de seguretat 

viària en l’accés al polígon, en forma de T, tot i que també hi ha carrils 

d’incorporació per als girs a l’esquerra. 

• La carretera C-422, de la Selva a Constantí, és una carretera de recent 

construcció que comunica les dues carreteres anteriors i que també enllaça amb la 

C-14. Es tracta d’un nou accés al polígon, per l’est, que disposa d’una rotonda per 

accedir al polígon. 

1.2.1. Intensitats de circulació 

Les dades referents a intensitats mitjanes de circulació (IMD) en les principals vies 

d’accés al polígon industrial de Constantí s’han obtingut a partir de les dades 

disponibles dels titulars de les carreteres, la Diputació de Tarragona (carretera TP-

7225) i la Generalitat de Catalunya (carreteres TV-7211 i C-422). Per tal de conèixer la 

distribució del trànsit dins del polígon s’han dut a terme 3 aforaments automàtics de 24 

hores i 4 comptatges manuals, que s’exposen més endavant. 
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Les dades de les vies d’accés disponibles són de l’any 2008 en el cas de la carretera 

TP-7225 i de l’any 2009 en el cas de les TV-7211 i C-422. Aquestes dades es mostren 

tot seguit: 

figura 20. Dades d’aforaments de les carreteres TV-7211 i C-422 

Any Carretera PK Tram IMD (veh/dia) % pesants velocitat 
(km/h)

2009 C-422 5,0 T-721 Constantí (La Cloca) - TP-7225 4.010 12,2 67
3,7 N-240 Reus - intersecció PIC 6.178 8,5 76
7,0 Intersecció PIC - T-721 Constantí 8.684 10,8 73

2009 TV-7211
  

Font: Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya 

Les dades d’IMD de la carretera C-422, de l’ordre de 4.000 vehicles diaris resulten 

coherents amb les dades de l’aforament automàtic de l’accés al polígon des de la 

mateixa carretera, d’uns 3.700 vehicles/dia en tots dos sentits. 

Així mateix, les dades de la carretera TV-7211 també són coherents amb l’aforament 

automàtic del carrer Àustria (9.700 veh./dia en tots dos sentits), ja que dels 8.700 

veh./dia entre el polígon i Constantí uns 6.200 tenen origen o destinació el polígon, i 

dels 6.200 entre Reus i el polígon uns 3.600 tenen origen o destinació el polígon. La 

suma d’aquestes dues xifres dóna com a resultat 9.800 vehicles que accedeixen o es 

dispersen al polígon per la TV-7211 (xifra molt semblant als 9.700 veh./dia aforats al 

carrer Àustria). Així, hi ha només 2.500 vehicles/dia que circulen per la carretera TV-

7211 i no accedeixen al polígon. Es conclou que un 60% dels vehicles que circulen 

entre Reus i el polígon i un 71% dels que circulen entre el polígon i Constantí tenen 

com origen o destinació el mateix polígon. 

figura 21. Dades d’aforaments de la carretera TP-7225, de Reus al Morell 

TP-7225 1,000 De Reus a la variant de la C-14 IMD 5.187 5.885

TP-7225 2,500 De Reus al Morell (abans accés al polígon) IMD 10.427 9.728 10.772

TP-7225 3,500 De Reus al Morell (després accés al polígon) IMD 5.910 5.477 7.568

TP-7225 5,000 De la Ctra de la Selva a Constantí al Morell IMD 6.934 6.329

RESUM DADES AFORAMENTS ANY 2004 - 2005 - 2006 - 2008 - 2009

2009200820062004 2005CTRA PK DESCRIPCIÓ TRAM

 

Font: Diputació de Tarragona 

A partir de les dades de la taula, i amb les dades resultants de l’aforament automàtic a 

l’accés al polígon (7.500 vehicles en tots dos sentits), es pot estimar quines entrades i 

sortides hi havia al polígon des de la carretera TP-7225. Dels 10.772 vehicles del tram 

Reus – PIC s’estima que un 49% (5.300 vehicles) té com a origen o destinació el 
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polígon. Dels 7.568 vehicles del tram PIC – el Morell, s’estima que un 29% (2.200 

vehicles) accedeixen o es dispersen des del polígon. 

Les dades facilitades per la Diputació de Tarragona, consultables a l’annex 1, indiquen 

que l’hora punta de la via en el tram de l’accés al polígon és entre les 7 i les 8h del 

matí, quan s’enregistren 862 vehicles l’any 2008 en el PK 3,5 (un 11,4% del total de la 

IMD) i 1.337 en el PK 2,5 (un 12,4% de la IMD). 

Per tal d’aconseguir les dades d’entrades i sortides de vehicles al polígon s’han 

realitzat aforaments automàtics de 24 h als tres accessos, que han diferenciat els 

vehicles pesants dels lleugers. Aquestes dades s’han complementat amb comptatges 

manuals amb durada d’una hora a altres 4 punts de la xarxa interna del polígon. La 

imatge a continuació mostra la localització dels aforaments automàtics i dels 

comptatges manuals. 

figura 22. Localització dels aforaments i comptatges a la xarxa viària del 
polígon 

 

Font: elaboració pròpia 

Els aforaments automàtics s’han dut a terme entre el dimecres 20 d’octubre de 2010 a 

les 16:00h fins a les 11h del divendres 22 d’octubre. Així, les dades d’IMD que es 

presenten tot seguit corresponen a les 24 hores del dijous 21 d’octubre (per a més 
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detall, a l’annex 2 es poden consultar les distribucions horàries dels diferents punts 

aforats, per sentits de la marxa): 

- Aforament 1:  

 IMD entrada: 3.514 (20,3% vehicles pesants) 

 IMD sortida: 4.028 (19,5% vehicles pesants) 

- Aforament 2:  

 IMD entrada: 5.030 (7,2% vehicles pesants) 

 IMD sortida: 4.715 (7,9% vehicles pesants) 

- Aforament 3:  

 IMD entrada: 1.814 (16,7% vehicles pesants) 

 IMD sortida: 1.871 (16,9% vehicles pesants 

 

Segons els aforaments, diàriament entren i surten del polígon uns 10.500 vehicles, 

dels quals 1.400 són vehicles pesants. 

El plànol 5 mostra l’aranya de trànsit del polígon industrial, on s’observa que les 

avingudes de les Puntes i d’Europa tenen funció distribuïdora del trànsit dins del 

polígon. 

1.2.2. Accidentalitat al poligon 

Un dels aspectes que destaquen les empreses i treballadors/es enquestats són les 

condicions d’inseguretat viària en determinats trams del polígon. En concret, es 

destaquen els accessos des de les carreteres TV-7211 i TP-7225 i la poca visibilitat a 

les avingudes Europa i de les Puntes, a causa de la vegetació existent a les medianes. 

De fet, entre les empreses entrevistades cal destacar dos treballadors morts resultants 

d’accidents in itinere dins del polígon. 

La Policia Local de Constantí ha facilitat les dades d’accidentalitat al polígon entre els 

anys 2005 i 2008. Aquestes dades es mostren tot seguit: 
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figura 23. Evolució i localització de l’accidentalitat al polígon 

2007
Total accidents
Total ferits
Lleus
Greu
Molt greu

AVDA. EUROPA 7 AVDA. EUROPA 7 AVDA. EUROPA 6 AVDA. EUROPA 4
AVDA. DE LES PUNTES 3 AVDA. DE LES PUNTES 7 AVDA. DE LES PUNTES 5 AVDA. DE LES PUNTES 2
C/DE GRÈCIA 2 C/DE FRANÇA 2 C/D'ÀUSTRIA 1 C/D'ÀUSTRIA 1
C/DE FRANÇA 1 C/DE LUXEMBURG 1 C/D'ALEMANYA 1 C/D'ALEMANYA 1
C/DE LUXEMBURG 1 C/D'IRLANDA 1 C/DE REGNE UNIT 2
C/D'IRLANDA 1 C/D'ALEMANYA 1 C/DE DINAMARCA 1

0

8
4
3
1

0

16
8
5
1
2

19
6
6
0

Localització 
dels accidents

15
5
5
0
0

20082005 2006

 

Font: Policia Local de Constantí 

S’observa que la majoria d’accidents que tenen lloc al polígon es produeixen a les 

avingudes Europa i de les Puntes, les vies principals que travessen el polígon. 

Cal destacar l’evolució favorable de l’accidentalitat entre els anys 2006 i 2008. La 

Policia Local de Constantí ha anat duent a terme actuacions per intentar disminuir 

l’accidentalitat del polígon, com ara la col·locació de new jerseys a alguns trams sense 

mediana de l’av. Europa (a l’alçada dels carrers Itàlia, Dinamarca i Luxemburg), per 

evitar els girs a l’esquerra amb poca visibilitat. 

També cal destacar la presència de dues cruïlles semaforitzades, a l’avinguda Europa 

amb Grècia i amb Bèlgica, així com el control de la velocitat màxima (50 km/h) 

mitjançant radars. 

1.2.3. Actuacions previstes sobre la xarxa viària 

L’Ajuntament de Constantí va encarregar els projectes de 4 rotondes al polígon, per 

facilitar la connecitivtat viària tot evitant girs a l’esquerra. 

Aquestes rotondes projectades es localitzen a les cruïlles següents: 

- avinguda de les Puntes amb el carrer Grècia 

- avinguda de les Puntes amb avinguda Europa 

- avinguda d’Europa amb carrer Bèlgica 

- avinguda d’Europa amb carrer Grècia 

Les dues darrers cruïlles estan actualiment semaforitzades. L’avinguda d’Europa amb 

el carrer Bèlgica compta en l’actualitat amb una senyalització horitzontal que indica 

una rotonda. 
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A continuació es mostren les plantes generals del projecte executiu de les rotondes: 

figura 24. Plantes generals de les rotondes projectades 
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Font: Ajuntament de Constantí 

 

Per últim, el POUM de Constantí i també el Pla Territorial del Camp de Tarragona 

preveuen la modificació de l’accés viari des de la carretera TV-7211. A continuació es 

mostra una imatge del projecte executiu: 

 

Av. Europa 

Grècia 

Av. Europa 

Bèlgica 
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figura 25. Proposta de nou enllaç des de la TV-7211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Consorci de la Zona Franca 

1.2.4. Itineraris de mercaderies perilloses 

El Servei Català del Trànsit concreta quines són les vies per on poden circular les 

mercaderies perilloses. La següent imatge mostra en verd quins són aquests itineraris 

possibles, i s’observa que la carretera TV-7211, el tram de la TP-7225 entre Reus i el 

polígon i els carrers Àustria i avinguda Europa formen part d’aquests recorreguts. 

Aquesta classificació implica que és possible que alguns vehicles de mercaderies 

perilloses que no tenen com origen o destinació el polígon travessin també el polígon. 
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figura 26. Itineraris de mercaderies perilloses a l’àmbit d’estudi 

 

Font: web del Servei Català del Trànsit. Generalitat de Catalunya 

La fotografia següent mostra la senyalització del desviament de l’itinerari de 

mercaderies perilloses per dins del polígon, des de la carretera TP-7225. 

figura 27. Senyalització de l’itinerari de mercaderies perilloses 
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1.2.5. Característiques de la xarxa viària del polígon 

El plànol 6 mostra un inventari de la xarxa viària 

que, entre altres, mostra diferents aspectes sobre la 

circulació i l’aparcament. 

La velocitat màxima permesa dins del polígon és de 

50 km/h. 

a) Senyalització informativa 

Els accessos al polígon industrial disposen de panells informatius amb la localització 

de les empreses. No obstant, es troben en un estat que no permet visualitzar aquesta 

localització, tal i com mostren les fotografies següents: 

figura 28. Estat del directori d’empreses a l’accés des de la carretera TP-7225 

   

 

Les empreses del polígon industrial tenen una identificació viària molt complexa, que 

inclou el nom de la via i tres números diferents, que es corresponen amb el número de 

l’illa, de la parcel·la i de la nau. A la pràctica moltes empreses ni tan sols coneixen 

aquests tres números (i menys encara els seus visitants), així que opten per la fórmula 

del sense número, s/n. De vegades les empreses opten per identificar la seva 

localització mitjançant la cruïla més propera (per exemple, avinguda Europa cantonada 

França).  

Aquesta identificació complexa de la via, i la falta d’una informació adequada als 

accessos provoca que molts dels conductors, sovint estrangers, hagin de preguntar a 

altres usuaris de la via pública o fer més itineraris dins del polígon abans de trobar la 

seva destinació. 
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Per altra banda, cal destacar 

que cada cruïlla disposa de 

senyalització informativa sobre 

el carrer en el qual hom es 

troba i sobre el carrer que el 

travessa. No obstant, la mida 

de les lletres que informen del 

carrer que es travessa (sovint 

la informació que es busca) no 

és prou gran com per ser 

llegida des d’un vehicle que 

circula.  

 

A banda de la mida tipogràfica, de vegades hi ha altra senyalització que entorpeix la 

seva visió. A continuació es mostren fotografies que evidencien aquesta situació, en el 

primer cas amb el pal de parada d’autobús i la senyalització d’obligació de continuar 

recte, i en el segon cas amb la senyalització vertical del pas de vianants: 
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b) Senyalització orientativa 

L’accés al polígon està senyalitzat amb indicacions abans dels 300 m de l’accés i just 

en l’accés, tal i com mostren les fotografies següents: 

figura 29. Senyalització orientativa d’accés des de la carretera TV-7221 

 

  

Es fa constar que la senyalització a la cruïlla d’accés hauria de disposar de la 

identificació iconogràfica de polígon industrial, com succeeix a la rotonda 

d’entroncament de les carreteres C-422 i TV-7221 i a la senyalització a 300 m: 
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Per altra banda, a l’avinguda Europa, entre els carrers Bèlgica i Dinamarca (sentit 

Constantí), hom troba el senyal següent, únic al polígon, sense saber ben bé a qui va 

dirigit (camions en general, camions de 

mercaderies perilloses?) ni què senyalitza 

(itineraris de mercaderies perilloses, itineraris 

cap a vies d’alta capacitat?). Aquest senyal 

no té continuïtat més endavant, per tant és 

probable que qui el segueixi el perdi a 

l’alçada del carrer Àustria (rotonda), o a la 

sortida del polígon per la TV-7221. 

 

c) Accessibilitat 

La manca de rotondes a l’oest del carrer Àustria (fase 1) dificulta els itineraris d’accés 

a les empreses. 

El plànol 6 mostra els sentits dels vials.  

Si hom desconeix l’itinerari d’accés fins a la seva destinació, es pot donar el cas que 

hagi de sortir del polígon fins a la carretera TP-7225 per donar la volta, i tot i així no hi 

ha cap lloc habilitat que permeti fer un canvi de sentit entre la rotonda del carrer 

Àustria amb Av. Europa o Av. de les Puntes. La manca de rotondes, i la instal·lació de 

new jerseis a determinades cruïlles (necessàries per augmentar la seguretat viària), 

sumat a la poca visibilitat de la senyalització orientativa i la difícil ordenació viària de 

les empreses (la majoria ‘s/n’) provoquen una accessibilitat sovint complicada, que 

s’agreuja si es té en compte que al voltant d’un 15% del trànsit del polígon són 

camions de gran tonatge. 
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figura 30. Maniobres d’accés a una empresa, a l’avinguda de les Puntes 

 

 Anteriorment, pel que es desprèn de les entrevistes a les empreses i d’algunes restes 

de senyalització horitzontal encara visibles, tots els carrers del polígon eren de doble 

sentit. Per tal d’evitar girs a l’esquerra conflictius, la majoria de vials interns van passar 

a ser d’un únic sentit, a excepció de les vies distribuïdores (que disposen de calçades 

de 2+2 separades per una mediana), el carrer Alemanya i altres petits trams de carrer 

com Itàlia o França entre l’avinguda Europa i el carrer Alemanya. Aquesta actuació 

també va permetre alliberar espai la calçada per senyalitzar aparcament en cordó. 

Durant el treball de camp s’ha constatat que alguns vehicles continuen utilitzant alguns 

vials com si encara fossin de doble sentit. Per altra banda, la incoherència en alguns 

senyals verticals i horitzontals (veure 

notes del plànol 6), especialment als 

carrers Luxemburg, Bèlgica i Dinamarca, 

provoca  confusió. A la dreta, 

senyalització horitzontal de la cruïlla del 

carrer Dinamarca amb Luxemburg, que 

dóna a entendre que el el carrer 

Luxemburg és de dos sentits (pel cediu el 

pas) quan en realitat és només d’un sentit 

(el contrari al cediu el pas). 

 

d) Aparcament 

L’aparcament és un dels grans conflictes del polígon industrial de Constantí. La 

primera fase del polígon es va urbanitzar considerant que les parcel·les de les 

empreses havien de contenir tot l’aparcament necessari per al propi trànsit generat. 
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Això ha estat així en moltes de les empreses, de fet l’enquesta als treballadors/es 

constata que un 66% dels treballadors aparquen dins l’empresa.  

 

No obstant, una altra part dels treballadors/es i dels visitants, incloent camions, no 

tenen aparcament als vials de la fase 1 (a l’oest de l’avinguda Europa). Per aparcar, 

ocupen generalment els parterres annexos a la vorera. 

     

A més, cal tenir en compte que part dels treballadors/es (aproximadament un 15% 

segons l’enquesta) es mouen en vehicle privat (turisme o camió) per desplaçar-se fins 

a un dels restaurants del polígon, establiments que tampoc disposen d’una oferta 

d’aparcament suficient per absorbir la demanda generada. 
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En alguns casos aquests aparcaments deordenats a les portes dels restaurants del 

polígon poden provocar falta de visibilitat per a la circulació, com en el cas de la cruïlla 

de Luxemburg amb Europa (on aparquen sovint camions), o bé també problemes de 

circulació, com es mostra a la fotografia següent, al carrer Luxemburg: 

 

La reconversió a vials de sentit únic dels carrers de 

Grècia, França, Dinamarca, Bèlgica i Luxemburg va 

permetre crear algunes línies d’aparcament en 

cordó, tal i com es mostra al plànol 6.  

 

Tot i així, pel que s’ha observat durant el treball de 

camp, aquesta oferta ha estat insuficient i s’han 

habilitat els parterres d’algunes voreres, 

pavimentant-los, que urbanísticament computen com 

a ‘zona verda’.  

L’ús d’aquests parterres pavimentats com a 

aparcament comporta (a banda dels aspectes 

purament més legals) problemes funcionals, ja que 

no només hi aparquen turismes (els camions tampoc no disposen de cap espai 

habilitat per a la seva parada). Les càrregues que suporten els parterres han provocat 

problemes de manteniment en els serveis que hi passen per sota d’aquests. 

La fase 2 del polígon ja ha contemplat reserves per a aparcament a la xarxa viària, tal i 

com es mostra en el plànol 6 i en les fotografies següents. 
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Per altra banda, la terminal de contenidors d’ADIF ha habilitat un espai d’aparcament 

propi en semibateria, amb un cobert. 

 

Alguns camions utilitzen l’espai que hi ha a 

l’oest de la cruïlla de les avingudes Europa i 

Puntes, on hi ha capacitat per acollir uns 4 

camions. Altres camions, amb destinació la 

terrminal de contenidors d’Adif, utilitzen un 

solar (no habilitat) per esperar la mercaderia.  

 

Per últim, altres camions aparquen a l’avinguda 

de les Puntes, ocupant un carril de circulació. 

El plànol 6 mostra aquests espais on aparquen 

els vehicles pesants. 

 

 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
61

e) Altres 

Tant vehicles com vianants es troben de vegades amb diferents obstacles al polígon, 

sovint a causa de robatoris o altres actes vandàlics. A la fotografia es mostra la 

senyalització, mitjançant uns contenidors, d’un registre de serveis que no té tapa, 

perquè ha estat robada. En aquest cas es tracta del carrer Luxemburg. 

 

1.3. Mobilitat en modes no motoritzats 

La mobilitat a peu i en bicicleta per accedir al polígon industrial de Constantí és 

gairebé insignificant. No hi ha cap itinerari segur que connecti els nuclis urbans 

propers (Constantí, Reus o la Selva del Camp) fins al polígon. Els resultats de 

l’enquesta als treballadors/es evidencien que ningú hi accedeix a peu, i en bicicleta 

només algun cas molt puntual, i a la vegada es manifesta la demanda per part de 

treballadors/es de crear itineraris segurs i segregats del trànsit fins als nuclis urbans 

esmentats. 

A les fotografies a continuació es mostren un vianant caminant per la carretera TV-

7221 i un ciclista que circula per l’Av. Països Baixos del polígon. Tot i les imatges, es 

tracta de situacions molt esporàdiques. 
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Tot i la poca mobilitat en modes no motoritzats, dins del polígon sí que tenen lloc 

desplaçaments a peu, ja sigui per caminar el tram des del lloc d’aparcament fins a 

l’empresa, ja sigui per anar a dinar dins del polígon a restaurants propers. 

Les fases primera i segona del polígon (veure plànol 3) tenen una ordenació viària 

diferent. Pel que fa a l’espai destinat a voreres i parterre: 

- Fase 1: 1,5 m de vorera i 2,5 m de parterre, a banda i banda del vial 

- Fase 2: 1,15 m de vorera i 1,15 m de parterre, a banda i banda del vial 

A continuació es mostren fotografies dels dos casos (a l’esquerra vorera de la fase1 i a 

la dreta de la fase 2): 

   

L’espai dedicat a vorera en la fase 1 és més generós que en la fase 2. No obstant, 

l’oferta d’aparcament a la fase 2 evita que els vehicles envaeixin la zona destinada a 

parterre així com de vegades part de les voreres. A les fotografies següents es mostra 

aparcament de turismes que envaeixen o ocupen l’espai destinat a vorera, a vials de la 

fase 1. 

   

La vegetació de vegades envaeix l’espai destinat al vianant, tant en la fase 2 com en la 

fase 1. La vegetació propera a les voreres entorpeix la visibilitat del vianant per part 
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dels vehicles. Els llocs més conflictius s’han senyalitzat al plànol 6. Les fotografies a 

continuació evidencien aquesta situació: 

Fase 1: 

   

Fase 2: 

   

Per altra banda, les voreres de vegades tenen obstacles que dificulten la mobilitat a 

peu, ja sigui per desperfectes en el paviment, per obstacles diversos o per tapes de 

registre que han desaparegut (al polígon és habitual trobar tapes de registre de serveis 

que han estat robades). 
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Quant als passos de vianants, en principi tant la fase 1 com la fase 2 dels polígons els 

tenen senyalitzats horitzontalment (de vegades amb reforç vertical a les avingudes 

principals), i amb guals de vianants rebaixats. No obstant, el plànol 6 mostra 

emplaçaments on es creu necessari habilitar nous passos de vianants, així com 

aquells passos de vianants que es considera que cal repintar i les medianes que cal 

arranjar per tal de donar continuïtat als passos de vianants. 

Les fotografies que es mostren tot seguit reflecteixen la situació del pas de vianants de 

l’Av. Europa amb Bèlgica, on cal actuar tant en la mediana com amb guals per a 

vianants als extrems. No obstant, en general molts passos de vianants tenen 

continuïtat (en la fase 1), i en la fase 2 es pot afirmar que l’estat dels passos de 

vianants és correcte.  

   

 

Als vials del polígon es detecten situacions curioses, com ara al carrer de Dinamarca  

a l’alçada de l’avinguda de les Puntes, on el pas de vianants es troba desviat uns 

metres respecte dels guals corresponents. 

   

Quant a la bicicleta, les entrevistes amb les empreses han constatat que algunes 

d’elles sí que utilitzen la bicicleta, tot i que generalment es tracta de desplaçaments 
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dins la pròpia empresa, quan aquesta té una magnitud considerable. Les fotografies 

mostren les bicicletes de dues empreses del polígon: 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
66 

2. Resultats de les entrevistes a les empreses 

2.1. Mostra i nivell de participació 

Al polígon industrial de Constantí s’hi localitzen unes 180 empreses. Aquestes dades 

han estat obtingudes a partir de l’inventari que s’ha dut a terme durant el treball de 

camp. 

La mostra vàlida d’empreses contactades i entrevistades ha estat de 151 empreses, 

distribuïdes pels diferents vials del polígon.  

Les empreses del polígon ocupen un total de 3.300 treballadors/es. La taula següent 

mostra les empreses entrevistades (en vermell les que finalment no s’han pogut 

entrevistar): 

Nom empresa Tipus via Nom via Número via
treb. 

plantilla 
poligon

treb. plantilla 
xofers/fora

treb. 
eventual

treb. 
total

Enquestes 
retornades

ADIF TECO avinguda Puntes S/N 28 39 67 6
ADR carrer Grècia
AFEPASA, Azufera y fertilizantes Pallarés SA avinguda Europa 1, 7 21 21
AG-90 GROUP avinguda Puntes S/N Nau 6 11 12 23 3
AIGUA NETA avinguda Europa 3 3
ALBASA carrer Grècia 1 3 4
ALFECO carrer Portugal
ALMACENAJES Y LOGISTICA SANZ carrer Luxemburg parc 4 9 9 2
ALUMINIOS FRANCO, SA avinguda Europa illa 13 2 2
ALUMINIS COMPANYS avinguda Europa 6 6
AMBIT avinguda Europa 15 15 7
AMUZE carrer Alemanya 6 6 3
ANCAR avinguda Europa 21-22, Nau 2, 3, 4 30 30 9
ARAGONES TRANSPORT carrer França 11-13-15 31 20 51
ARCELOR MITAL carrer Dinamarca 7 7
AREVA avinguda Països Baixos Illa 2, nau 5 15 15 3
AVITASA PRODUCTE ZOOSANITARI avinguda Europa 3 3 1
AZKAR carrer Àustria Cantonada amb Regne Unit 17 16 2 35 6
BCTEKNO carrer Luxemburg Nau 2-3 24 24
BILFINGER BERGER IND. SERVICES (BIS) SPAIN SA carrer Suècia 10 110 120
BIMBO carrer Irlanda
BIOVET carrer Luxemburg 12 8 20 8
BUCHEN GROUP carrer Luxemburg Parcel·la 12, Illa 6 14 14 2
CACAOLAT - LETONA carrer Portugal 15 15 3
CAMBIUM carrer Irlanda 19 9 9
CARFER avinguda Europa Cant. Bèlgica, nau A5 11 11 2
CARNICAS SERRANO avinguda Puntes 4 4
CASA BASTIDA carrer Luxemburg 15-16 8 8 1
CATERING GRUP CONSTANTI carrer Luxemburg 5, Parcel·la 18 illa 6 6 6
CERRAJERIA CRISTOBAL & HIJO carrer Grècia 4 4
CHEMIEURO avinguda Països Baixos 8 4 4 2
CHEP EQUIPMENT POOLING SYSTEMS avinguda Puntes S/N 50 50
CHRONOEXPRES carrer Alemanya Cantonada amb Av. Europa 11 11 5
CITAM avinguda Europa illa 14, parcel·les 1-1 i 1-3 15 15 4
CITESA carrer Irlanda 5 55 60 18
COMERCIAL GASSÓ carrer Regne Unit Parcel·la 2 11 11 11
COMSA RAIL carrer Irlanda 10 40 50 8
CONSENUR avinguda Puntes cruïlla França 11 11
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES REUS (CMR) avinguda Puntes Illa 8, Parc 1.1 a 1.3 10 10
COPA DISTRIBUCIÓ 1706 carrer Irlanda nau 7 6 6 2
COUNTRY BAR carrer Alemanya 2 2
CRUZ DEL SUR carrer Alemanya 3 2 5
DHL EXPRES avinguda Puntes 40 40 5 85 39
DISTEKA, SL - GILISBARS, SL carrer Alemanya illa 18, parcel·la 2.2 15 15 6
DISTRIBUCIO INDUSTRIALITZADA CATALANA, DIC avinguda Europa Illa 15, parcel·la 4, nau 4 2 2
DISTRIBUCIONS JORAL - DANONE carrer Irlanda s/n 40 30 70 6
DOMÈNECH MANIPULACIÓ DE PEIX avinguda Puntes 9 9
DSV avinguda Puntes cantonada c. França 9 9 4
ECOBRILL avinguda Europa 4 4 4
ECOLOGIC & TEXTIL carrer Grècia Parc C., Nau B-05 12 12 4
ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS avinguda Europa S/N 2 2 2
EDMAGRAF, SCP ARTS GRÀFIQUES avinguda Puntes illa 22, nau 4 2 2
ELECTRIC BUILDERS GROUP carrer Dinamarca 3 7 10 2
ELECTROVIVES avinguda Puntes illa 6, parcel·la 10, nau 3 8 8
ELRINGKLINGER, SAU avinguda Puntes Cantonada Irlanda 20 20
EMS SHIP SUPPLY avinguda Europa S/N 30 30 4
EMTE SERVICE avinguda Europa Nau 5 20 20 10 50 8
EPCO SISTEMAS avinguda Europa Parcel·la 17, nau 6 9 9
ESQUIVEL 2000 carrer Luxemburg 3 3  
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Nom empresa Tipus via Nom via Número via
treb. 

plantilla 
poligon

treb. plantilla 
xofers/fora

treb. 
eventual

treb. 
total

Enquestes 
retornades

ESTRUCTURAS CARVAJAL avinguda Puntes 20 20
EUCONSA carrer Àustria S/N 15 25 40 4
EXCAVACIONES HERNANDEZ CASTILLO carrer Irlanda 7 7
FARCINOX carrer Suècia illa 6, parcel·la 7 5 5 5
FERRALUM carrer Irlanda  nau 18 4 4
FERROS POCH avinguda Puntes S/N 26 26 17
FLOCAVI, SA carrer Alemanya s/n 5 5
FOCART carrer Dinamarca 7 7 1
FORTAPS carrer Regne Unit 13 7 7 3
GESTIÓ AMBIENTAL I ABASTAMENT carrer Alemanya 1 1
GLOBAL SPEDITION avinguda Puntes S/N 2 23 25
GLOBAL TALKE avinguda Puntes S/N 14 14 5
GMF carrer Irlanda 25 5 30 9
GOBAN carrer Grècia 19 19
GODIZ avinguda Europa A2 9 9
GRECAT avinguda Europa S/N 65 65
GRUES GAVI, KEYTANE carrer Luxemburg 12 28 28
GRUP IBERGRUA carrer Portugal 2 7 9 1
HUKTRA carrer Suècia 4 4 2
ICSS, RECOBRIMENTS I PINTATS INDUSTRIALS avinguda Europa 2 2
INCOSA avinguda Puntes 13 3 3 3
INDACAR carrer Luxemburg 1 2 3 1
INDUGRAF OFFSET avinguda Europa s/n 35 5 40 15
INGRAM MICRO avinguda Europa 42 45 87 18
INNOVA 89 carrer Irlanda nau 2 41 41 6
ISOPAN IBERICA avinguda Puntes Parcel·la 23 58 4 62 15
ITACA LOGISTICS avinguda Puntes 4 3 3 3
KATOEN NATIE avinguda Puntes S/N 90 27 117 32
KENIPLAST I ROYO INNOVA carrer Luxemburg parcel·la 13 3 3 2
KUADROTEK, GRUPO TECNOLEK carrer Grècia 10, Nau B03 40 40
LA CANTONADA avinguda Europa Cantonada amb c/ Luxemburg 5 5
LAGUPRES SERVEIS INDUSTRIALS carrer Alemanya 18 20 20 9
LOGISTICA CANDIDO avinguda Puntes Parcel·la 23 4 8 12 9
LOGISTICA CATALANO-ROMANESA, CATL-ROM INT. carrer Alemanya 9, edifici Tradilo 4 25 29
LOMPAL avinguda Europa 4 4
MAGIC GROUP avinguda Puntes 5 5
MAN TRUCK & BUS CENTER carrer Alemanya cantonada amb c. Itàlia 15 2 17
MARBRES BENEDICTO carrer Alemanya 1 1 1
MAYO carrer Alemanya
MECAINDU REUS carrer Irlanda nau 8 20 20 4
MEDITERRANIA DEL POLIESTER carrer Itàlia 6 6 1
METALICS ALEIX, SL carrer Alemanya parcel·la 19, nau 15 5 5
MOVOEQUIP avinguda Europa Cantonada amb c. Luxemburg 4 4 4
NET WASH carrer Alemanya 4 4 1
NEUMÀTICS BAIX EBRE carrer Luxemburg illa 12, Nau 28 3 3
NIKA TRANSPORTS carrer Portugal 14, bis 4 30 34 4
NORSIDER carrer Dinamarca 5 5 1
NOVA SOL carrer Itàlia 3 3 3
ORIGINALS DE LA FUSTA carrer Itàlia cantonada amb av. D'Europa 23 23
PANRICO carrer Luxemburg cantonada Dinamarca nau 1 a 4 5 50 55
PAÑALON carrer Alemanya 26 26 14
PARAMO LOGISTIC carrer Dinamarca 6 bis 9 9
PATAPAM DE LOPEZ carrer Luxemburg 11 16 16
PERMEA carrer Grècia 6 6
PLATAFORMAS Y ANDAMIOS INDUSTRIALES (PLAINSA) avinguda Europa 50 50 2
PREFABRICATS PLA avinguda Europa 7 4 4
PRESSKLAMER avinguda Europa 4 4 2
PROMSA carrer Irlanda 15 15 11
QUIFRANSA carrer Alemanya s/n 17 0 17 12
RECICLAJES CONSTANTI carrer Grècia Parcel·la 17, nau 13 6 6 6
REDUR carrer Bèlgica Cantonada Luxemburg 9 8 17 5
RESTAURANT LA BRUIXA carrer Grècia
RESTAURANT LUXEMBURG carrer Luxemburg 20 3 3 1
RESTAURANT POLIGON CONSTANTI avinguda Puntes S/N 4 4 4
RESTAURANT TRADILO carrer Alemanya S/N 10 10
RESTAURANT VILLANUEVA ZALDIVAR CB avinguda Puntes 2 9 9 4
RESTAURANTE CAZA Y PESCA carrer Grècia
RHEN LOGISTI carrer Portugal
RIKEN carrer Dinamarca Cantonada amb Av. Europa 29 29 6
RINNEN GMBH & CO KG carrer Dinamarca Cantonada amb Av. Europa 23 25 48
ROLLS ROYCE carrer Dinamarca s/n
SAGI carrer Luxemburg Illa 11 13 13
SAMADHI VIERKA carrer Irlanda nau 20 7 7
SCHMIDT IBERICA avinguda Puntes 51 7 58
SCI avinguda Europa cantonada amb Alemanya 4 4
SEIRT avinguda Puntes S/N 30 20 50 7
SERRALLERIA MONTFERRE carrer Luxemburg 2 2
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE CATALUNYA carrer Alemanya
SERVIQUIMIA carrer Dinamarca s/n 17 17
SERVITRANS carrer Irlanda
SIEF 2 carrer Irlanda Parc. 24 (nau4) 6 6
SIMON avinguda Europa
SM RESINAS carrer Grècia Parcel·la 6 13 2 15 10
SOMGAS carrer Grècia Nau A01 20 20
SONCAR, SL, KNAUF avinguda Europa nau A-3. Cantonada Bèlgica 1 1
SUPERMERCADO DEL EMBALAJE carrer Luxemburg 1 1
TAINCO GESTIÓ carrer Alemanya cantonada amb C.Itàlia 50 50
TALLER METAL·LÚRGIC GIBERT, SL avinguda Puntes nau 6 (passat c. França) 1 1
TALLERS DOCAR avinguda Puntes Nau 12 2 2
TALLERS MARTÍ TRUCKS, SL avinguda Europa parcel·la 1, naus 2 i 3 6 6 2
TALLERS TYSOL carrer Alemanya 6 6
TDG DOMAN carrer Àustria Parcel·la 6, Nau 1 4 4 3
TECNOLOGIA ECONTROL carrer Grècia 12 12
TEQSA carrer Dinamarca s/n 14 56 70 8
TESTING SYSTEMS carrer Dinamarca Cantonada Alemania s/n 9 9 5
TRADILO INVERSIONES carrer Alemanya 30 30 4
TRANSFORMADOS QUESADA carrer Irlanda nau 14-17 7 7
TRANSPARETS / TP LOGISTICS carrer Dinamarca 4 4 1
TRANSPORTES ADIZMAR carrer Luxemburg 3 3
TRANSPORTES MARTIN carrer Alemanya s/n parcel·la 1, Illa 19 6 44 50 11  
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Nom empresa Tipus via Nom via Número via
treb. 

plantilla 
poligon

treb. plantilla 
xofers/fora

treb. 
eventual

treb. 
total

Enquestes 
retornades

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VIVANCO - HERNANDEZ carrer Irlanda parcel·la 8 20 19 4 43
TRANSPORTS CREBA carrer França 08-oct 30 30 60 23
TRANSPORTS LÍQUIDS CAMPAÑA carrer Dinamarca 15 31 46 3
TRANS-REUS VILLALBA, SL carrer Alemanya parcel·la 18, naus 22-23 5 5
TRAVIPOS carrer Irlanda 54 54 2
TRISA avinguda Europa 30 2 6 38 26
TRUCK WASH CONSTANTI TWC carrer Dinamarca
TUBASOL carrer Portugal 14, bis 4 4 4
VIÑA ARDANZA avinguda Puntes
VIVES CORT avinguda Puntes
VODKA & ROLL carrer Luxemburg 7 2 2 1
WASHINGTON INTERNACIONAL carrer França Parcel·la 9 5 1 6
ZELERIS carrer Alemanya 3 15 18 2

2138 705 242 3085 543TOTAL  

 

2.2. Localització de les empreses i any d’establiment 

Les empreses del polígon es distribueixen pel polígon segons mostra el plànol 8. La 

gràfica a continuació mostra la distribució de les empreses a cada via: 

figura 31. Distribució viària de les empreses 

0 5 10 15 20 25 30 35

Av. de les Puntes
Av. Europa

Av. Països Baixos
C. Alemanya

C. Àustria
C. Bèlgica

C. Dinamarca

C. França
C. Grècia
C. Irlanda

C. Itàlia
C. Luxemburg

C. Portugal
C. Regne Unit

C. Suècia

 

La majoria de les empreses (94) s’han instal·lat al polígon durant la darrera dècada. La 

primera empresa es va instal·lar al polígon l’any 1975, durant els anys 80 s’hi van 

instal·lar 3 i, durant els anys 90, 17 empreses. 
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figura 32. Dècada d’instal·lació al polígon industrial de Constantí 
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2.3. Usos que es desenvolupen, nombre de treballadors/es i orígens 

figura 33. Principals usos que s’hi desenvolupen 

 

D’aquestes empreses, més d’un 40% 

s’hi dediquen a la logística del transport 

i/o magatzem, un 25% a la manufactura 

de productes, un 6% a usos comercials i 

un 29% a altres com tallers, residus, 

oficines, grues, restauració,etc. 

 

Al polígon hi predominen les empreses amb 10 ó menys treballadors/es (82 

empreses), entre 11 i 25 treballadors/es es comptabilitzen 35 empreses, hi ha 26 

empreses que tenen entre 26 i 50 treballadors/es i 15 empreses tenen una plantilla 

que supera els 50 treballadors/es.  

Els municipis origen coincidents en diverses empreses es mostren tot seguit. 

Destaquen Reus i Tarragona, i a continuació es troben Cambrils, Salou,  Constantí i 

Torredembarra. Cal tenir en compte que la xifra numèrica fa relació al nombre 

d’empreses que han manifestat que aquest municipi és un dels principals orígens dels 

seus treballadors/es;  no es tracta, per tant, del nombre de treballadors/es amb aquest 

origen. 

 

 

Comercial
6%

Altres
29%

Industrial
24%

Logística - Magatzem
20%

Logísitca - Transport
21%



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
70 

figura 34. Principals orígens dels treballadors/es 

Principals orígens
Nombre 
empreses

Reus 44
Tarragona 39
Cambrils 13
Salou 7
Constantí 6
Torredembarra 6
El Morell 5
Almoster 4
Riudoms 4
Vilaseca 4
La Pobla de Mafumet 3
Valls 3
Barcelona 2
La Canonja 2
La Selva del Camp 2
Mont-Roig 2
Tortosa 2
Vendrell 2
Vilanova 2  

2.4. Dies a la setmana d’activitat 

Totes les empreses treballen de dilluns a divendres. A 29 de les empreses 

entrevistades també s’hi treballa els dissabtes (a 2 més només alguns dissabtes), en 

alguns casos per atendre un horari comercial, o bé perquè l’empresa disposa d’un 

‘quart torn’ (cap de setmana). Per últim, 10 de les empreses també treballen en 

diumenge. 

2.5. Horaris 

Trenta-tres de les empreses compta amb torn de matí, generalment de 6 a 14h, però 

també de 5 a 13h i de 8 a 15h. Un 16% dels treballadors/es realitza aquest horari 

intensiu de matins. 

Respecte l’horari intensiu de tarda el realitzen 21 empreses de la mostra, ocupant un 

10% dels treballadors/es. Majoritàriament es fa un horari de tarda de 14 a 22h, però hi 

ha empreses que apliquen variacions a aquest horari: de 12 a 20h, de 13 a 21h de 15 

a 23h, o de 15 a 24h. 

Vuit de les empreses de la mostra compta amb torn de nit, principalment de 22 a 6h, 

ocupant un 4% dels treballadors/es. Altres horaris de nit als polígons són de 21 a 7h i 

de 24 a 8h. 
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L’horari partit, realitzat per gairebé totes les empreses, ocupa un 71% del total de 

treballadors/es. Les entrades es realitzen principalment entre les 8h i les 9h, amb una 

punta molt marcada a les 8h, tot i que també hi ha algunes empreses que comencen a 

les 7h i a les 7:30h. Les sortides tenen lloc principalment entre les 18h i les 19h, tot i 

que també hi ha empreses que finalitzen l’horari laboral a les 17h i a les 20h (veure 

explotació d’enquestes als treballadors al capítol següent). 

Nou de les empreses tanquen a l’agost, i altres dues al Nadal. Onze empreses tenen 

variacions horàries estacionals, especialment durant els mesos d’estiu i els divendres 

de tot l’any. 

2.6. Repartiment modal 

D’un total de 135 empreses que han exposat els modes de transport dels seus 

treballadors/es, 131 afirmen que el 100% de la plantilla es desplaça al polígon en 

vehicle privat. 

2.7. Generació de mobilitat complementària 

En total, a les empreses de la mostra, es realitza un global de 1.168 visites/dia. 

Aquesta dada representa una mitjana de 10 visites/dia segons les empreses que han 

contestat. 

Quant als vehicles pesants, en conjunt les empreses de la mostra mouen uns 1.995 

camions/dia, que transporten un total de 28.859 tones diàries 

2.8. Servei de transport col·lectiu d’empresa i remuneració per 
transport 

Quatre de les empreses manifesten disposar d’un transport d’empresa que recull 

diferents treballadors/es per accedir al polígon industrial. En tots els casos es tracta de 

vehicles petits, de màxim 9 places, i en cap cas es tracta de serveis discrecionals amb 

reiteració de recorregut. 

A vuit de les empreses es recompensa econòmicament el desplaçament entre casa i la 

feina: en 3 casos mitjançat l’ús del vehicle d’empresa, en un cas només els 

desplaçaments quan cal treballar en cap de setmana i els altres 4 casos es paga el 

quilometratge o la benzina necessària. 
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2.9. Coneixement de l’oferta de transport públic 

Seixanta-dues empreses manifesten que el polígon no té transport públic, altres 45 

desconeixen si hi ha algun servei i només 16 declaren saber de l’existència d’un servei 

d’autobús. 

2.10. Places d’aparcament dintre el recinte i existència de conflicte 

Entre les empreses de la mostra s’hi localitzen 1.838 places d’aparcament per a 

treballadors/es. És a dir, més de la meitat dels treballadors/es (60%) disposa de plaça 

d’aparcament dins el recinte de la seva empresa.  

Un 89% de les empreses de la mostra opinen que els seus treballadors/es no tenen 

problemes per trobar aparcament.  

2.11. Gestió de la mobilitat 

La figura del gestor de la mobilitat és inexistent a les empreses de la mostra. 

Un total de 48 empreses manifesten que alguns dels seus treballadors/es 

comparteixen cotxe (car-poolers), en la majoria dels casos s’organitzen de forma 

informal entre els propis treballadors/es. 

2.12. Accidentalitat in itinere 

Un total de 50 empreses (41% de la mostra que ha contestat la pregunta) manifesten 

que durant els darrers 2 anys algun/s dels seus treballadors ha patit accidents (de 

trànsit) en el trajecte entre casa i la feina. En un dels casos els accidents va causar la 

mort del treballador i en l’altre una baixa definitiva. Globalment, els accidents van 

causar un total de 1.253 dies de baixa a les empreses del polígon, tot i que només en 

5 casos va caldre contractació externa per suplir la baixa laboral. 

Una de les empreses del polígon manifesta els 

seus objectius de visió 0 d’accidents laborals, 

d’accidents de trànsit i de disminució de l’ús de 

gasoil, tal i com es mostra a la fotografia de la 

dreta.. 
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2.13. Valoració de polítiques de mobilitat 

S’han formulat un conjunt d’afirmacions sobre mobilitat, que l’interlocutor de l’empresa 

ha puntuat en funció si hi està d’acord (5) o en desacord (1). 

Aquesta pregunta ha estat contestada per 54 interlocutors, i s’han obtingut els 

següents resultats: 

figura 35. Valoració de polítiques de mobilitat 

Concepte
Puntuació 
mitjana

1. Cobrar per l’ús de l’aparcament      1,0
2. Afavorir l’ús de l’aparcament d’empresa a vehicles compartits          2,9
3. Regalar un abonament de benzina als treballadors/es que comparteixin vehicle         3,2
4. Proporcionar vehicles d’empresa a aquells treballadors/es disposats a compartir-lo amb altres 
treballadors/es       3,0
5.  Participar en el finançament amb altres empreses d’un servei d’autobusos compartit per 
diverses empreses des de diferents municipis propers fins al polígon        2,5
6.  Participar en el finançament d’un servei públic d’autobusos llançadora des d’alguna estació 
de tren 2,0
7.  Facilitar un abonament de transports als seus treballadors/es             3,8
8.  Posar aparcament de pagament als carrers del polígon          1,1
9.  Habilitar un aparcament de bicicletes en algun espai propi         3,9  

S’observa que les polítiques millor valorades són les que tenen a veure amb facilitar 

abonaments de transport als treballadors/es i habilitar un aparcament de bicicletes a 

l’empresa. Les polítiques amb què les empreses es mostren totalment en desacord 

són aquelles que tenen a veure amb el pagament de l’aparcament. 

Quant a la resta de polítiques, sobre promoció dels vehicles compartits i finançament 

de serveis de transport públic, les empreses es mostren neutres, amb valors al voltant 

del 3. 

2.14. Comentaris qualitatius de la mobilitat als polígons 

Cent dos de les empreses de la mostra han concretat quines millores necessita el seu 

polígon respecte les condicions d’accessibilitat i mobilitat actuals. En conjunt s’han 

recollit 245 comentaris, dels quals 145 fan referència al transport públic, 65 al vehicle 

privat i 30 a la bicicleta:  

Respecte del transport públic: 

- 36 demandes de més informació 

- 28 demandes de connexió amb Tarragona 

- 27 comentaris de més freqüència del servei 
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- 27 comentaris de més transport públic en general 

- 10 demandes d’adequar els horaris a les necessitats del polígon 

- 9 comentaris sobre connectar amb Reus 

- 3 comentaris sobre més i millors parades  

- 3 demandes de connectar amb Vila-seca  i Salou 

- 2 demandes de connectar amb l’AVE 

- Altres comentaris: demanen servei de rodalies al Camp de Tarragona, 
enllaç del transport públic amb Cambrils, i que el servei d’autobús 
també circuli els dissabtes 

Respecte del vianant: 

- 15 comentaris sobre el necessari condicionament de les voreres 

- 5 comentaris sobre millorar l’enllumenat 

- 4 comentaris sobre millorar la neteja del polígon i el manteniment de la 
vegetació 

- 3 comentaris sobre la poca visibilitat a causa dels arbustos i de camions 

- 3 comentaris sobre la necessitat de repintar passos de vianants i 
senyalitzar-ne de nou 

- 2 comentaris sobre l’aparcament sobre la vorera, amb proposta de més 
control i que es permeti aparcar a la calçada 

- 1 proposta de semàfor amb polsador 

- 1 comentari sobre crear zones verdes i plantar arbres 

Respecte de la circulació i l’aparcament de vehicles: 

- 13 comentaris sobre revisar la senyalització vertical i millorar la 
senyalització 

- 9 comentaris sobre permetre aparcar a la calçada 

- 7 comentaris sobre fer els carrers de doble sentit i 4 comentaris sobre 
revisar els sentits dels carrers 

- 6 comentaris sobre un excés de la velocitat i 2 comentaris sobre 
eliminar els radars. Un comentari sobre que els radars sempre estan a 
les rectes sense cruïlles, quan l’important és controlar la velocitat a les 
cruïlles 

- 5 comentaris sobre millorar els accessos 

- 4 comentaris sobre millorar les cruïlles perquè són perilloses i 1 
comentari concret sobre la cruïlla de Luxemburg amb Europa 

- 3 comentaris sobre la falta de visibilitat a causa de la vegetació i dels 
camions 

- 2 comentaris sobre habilitar aparcament de motocicletes 
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- 1 demanda de treure els semàfors i 1 de posar-ne més 

- Altres demandes: habilitar un aparcament de camions, controlar que no 
es vagi en contrasentit, netejar les vores de la carretera de Reus al 
Morell (TP-7225) millorar la pintura horitzontal, obligar a aparcar dins 
dels recinte, revisar les tapes registre, instal·lar miralls parabòl·lics i tenir 
en compte els girs dels camions  

Respecte de la bicicleta: 

- 21 demandes sobre carril bici d’accés al polígon, 5 de les quals des de 
Reus, una altra des de Tarragona i una altra des del TAV 

- 4 demandes sobre millora de la infraestructura per a la bicicleta 

- 2 comentaris sobre fer uns accessos més directes i menys perillosos 

- 2 comentaris sobre carril bici també dins del polígon 

- 2 comentaris sobre millorar la il·luminació 

- 1 comentari sobre aprofitar els parterres per fer carrils bici 

Altres temes globals 

- 3 comentaris sobre la necessitat d’un directori d’empreses 

- 2 comentaris sobre la recollida d’escombraries i la falta de contenidors 
de reciclatge 
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3. Resultats de les enquestes als treballadors/es 

El present treball incorpora una enquesta que s’ha passat als treballadors/es de les 

diferents empreses del polígon. 

3.1. Univers i mostra 

L’enquesta ha estat repartida als treballadors/es de les empreses entrevistades (151).  

L’univers de treballadors/es correspon a 3.295 persones (3.085 de les empreses 

entrevistades i la resta s’han estimat amb una ràtio de 15 treballadors/es per a cada 

una de les 14 empreses que no s’ha pogut contactar). 

Dels prop de 3.100 treballadors de les empreses entrevistades, 705 són xofers i 

personal que, tot i tenir la seu al polígon, treballen fora d’aquest la major part del dia; 

altres 242 són personal eventual, contractat de forma temporal. La resta de persones 

(2.138) estan en plantilla de les empreses i realitzen la seva feina diària al polígon 

industrial. Els plànols 9 i 10 mostren la distribució dels treballadors/es a les empreses 

del polígon, en el primer cas per al conjunt de personal adscrit al polígon (incloent 

xofers i personal eventual), i en el segon cas només per al personal que treballa 

físicament al polígon de forma habitual. 

3.2. Nivell de participació 

El nivell de participació dels treballadors/es és del 18%, ja que d’un total de 3.100 

treballadors (incloent xofers i personal eventual) han col·laborat 543 (veure la figura 

següent). Si només es tenen en compte els treballadors/es en plantilla i que treballen 

de forma diària amb horaris concrets al polígon, la participació augmenta fins al 25%. 

Els plànols 11 i 12 mostren la participació dels treballadors/es de les diferents 

empreses, en nombres absoluts i relatius, respectivament. 

3.3. Perfil de l’enquestat/da 

3.3.1. Edat i gènere 

L’edat mitjana de la mostra dels treballadors/es és de 38 anys, i la moda (el valor més 

freqüent) és de 35 anys. Prop de dues terceres parts de la mostra (64%) té entre 20 i 

40 anys mentre que els que en tenen 41 i 50 anys suposen el 24% del total. Els 
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treballadors/es més grans, amb més de 55 anys, tan sols representen un 6% del total. 

La següent figura mostra la distribució per dècades de naixement.  

figura 36. Dècada de naixement dels treballadors enquestats 

 

 

 

 

 

Quant al gènere de treballadors i treballadores, un 68% són homes i un 32% són 

dones. Generalment als polígons industrials hi ha un percentatge superior de gènere 

masculí. 

figura 37. Gènere dels treballadors i treballadores enquestats 

 

 

 

 

3.3.2. Captivitat dels treballadors/es com a usuaris del transport públic 

Les següents gràfiques mostren la disposició de carnet de conduir global de la 

mostra i per gènere. Gairebé la totalitat dels treballadors/es disposen de carnet de 

conduir (98%) i la distribució per sexes, contràriament a la tendència habitual, que 

indica que les dones disposen en menor percentatge de carnet de conduir que els 

homes, està molt equilibrada (un 98% en tots dos casos).  

figura 38. Disposició de carnet de conduir 
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En qüestionar la disponibilitat de vehicle privat apareix que les dones que tenen carnet 

disposen en major proporció de vehicle, contràriament al més habitual. En total un 7% 

dels treballadors/es no tenen carnet o no disposen de cotxe, fet que limita el seu accés 

a la feina. 

figura 39.  Disposició de carnet de conduir i vehicle privat 

 

  

 

 

 

 

3.3.3. Coneixement de l’oferta dels serveis de transport públic  

Per últim, en qüestionar sobre el coneixement de l’oferta actual de transport públic 

es conclou que la major part de la mostra de treballadors/es en desconeix l’oferta, tot i 

que les dones en tenen, lleugerament, més coneixement. 

figura 40. Coneixement de l’oferta de transport públic 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Accidentalitat 

Una altra qüestió que s’ha demanat als enquestats i enquestades ha estat si han sofert 

algun accident de trànsit per motius de treball, i si aquest ha estat anant o tornant 

del treball (in itinere) o bé treballant (in labore). Les gràfiques a continuació reflexen les 

respostes.  
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figura 41. Accidents de trànsit 

 

 

 

 

 

En total 63 treballadors/es que han retornat l’enquesta han sofert algun tipus 

d’accident. D’aquests, una tercera part han resultat ferits, i un 27% afirmen que han 

estat de baixa, la majoria períodes que oscil·len entre els 15 dies i els 3 mesos. 

3.4. Horaris d’entrada i sortida al polígon 

En la primera part de l’enquesta s’ha recollit un conjunt de dades relatives a les 

condicions laborals dels treballadors que han permès caracteritzar els principals 

horaris d’entrada i sortida al polígon industrial de Constantí. 

En primer lloc, pel que fa al tipus d’horari de treball, la majoria dels treballadors fa 

horari partit (69%), mentre que un 23% dels treballadors fa jornada contínua o sempre 

el mateix torn. Només un 7% treballa per torns rotatius (i d’aquests, només en una 

empresa es fa el torn nocturn). A la figura següent es recull aquesta distribució. 

figura 42. Tipus d’horari de treball 

 

 

 

 

 

Aquestes diferents situacions laborals es concreten amb unes hores d’entrada i sortida 

del polígon, que agrupades per a períodes de 30 minuts, es recullen en la figura de la 

pàgina següent. 
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figura 43. Horaris d’entrada i sortida dels treballadors 
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Pel que fa a l’horari d’entrada al polígon cal destacar que un 60% dels treballadors 

inicia la jornada laboral a les entre les 6:00 i les 8:00h del matí, i un 81% entre les 6:00 

i les 9:00h. Durant aquesta franja horària, l’hora de major entrada de treballadors al 

polígon és les 8:00h, amb un 40% sobre el total de treballadors, seguida de les 9:00h 

amb un 12%. Només entre 8:00 i 9:00h entren un 61% dels treballadors. En aquestes 

xifres es té en compte la primera entrada al polígon (s’ha descomptat els recurrents 

per la pausa del migdia que surten del polígon per anar a dinar i tornen després). 

La segona hora punta d’entrades és entre les 14:00h i les 15:00h, on es troben els 

treballadors que entren en segon torn i els que comencen la tarda dins la jornada 

partida (94% de les entrades de tarda, entre les 14h i les 16:30h). En aquesta franja 

horària es concentra un 39% de les entrades que tenen lloc durant tot el dia. 

Finalment, a la nit entren al polígon, a les 22:00h i a les 23:00h, menys d’un 1% dels 

treballadors (descomptant de nou els recurrents de jornada partida). 

Pel que fa a l’horari de sortida dels treballadors cal destacar que existeix una menor 

concentració que en el cas de l’horari d’entrada. Entre les 13h i les 14h es produeixen 

el 40% de sortides de tot el dia, encara que bona part dels treballadors torna a treballar 
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entre les 14:00 i les 15:00h. L’hora punta de sortida del migdia és a les 13h, quan 

surten un 35% del total de treballadors/es de la mostra. 

La segona concentració de sortides es produeix entre les 17:00 i les 19:00h amb un 

63% dels treballadors (descomptant els recurrents de jornada de tarda). L’hora punta 

de sortida és a les 18h, amb un 27% de les sortides dels treballadors/es enquestats. 

Per últim, a les 22:00h surten dels polígons un 5% dels treballadors (descomptant els 

recurrents de jornada de tarda).  

3.5. Repartiment modal 

El conjunt de modes de transport utilitzats pels treballadors en els desplaçaments casa 

– feina i feina – casa es distribueix segons es representa en la figura següent. L’accés 

al polígon industrial de Constantí es realitza bàsicament en vehicle motoritzat en un 

99% dels casos; dels que es desplacen en cotxe (95%), la majoria viatgen sols (90% 

del total) i aproximadament 1 de cada 20 (5% del total) comparteix el cotxe amb un 

altre treballador/a (ja sigui com a passatger, com a conductor, o tant una cosa com una 

altra). L’altre 4% de vehicle privat motoritzat es desplaça en motocicleta o ciclomotor. 

L’ús del transport públic és molt minoritari, només 1% dels treballadors/es utilitza 

aquest mode de transport, sent l’autobús interurbà i el tren (l’estació del Camp de 

Tarragona) els únics modes utilitzats. 

Respecte dels modes no motoritzats (a peu, bicicleta). només hi ha un treballador de 

Reus que afirma que utilitza la bicicleta com a principal mode d’accés al polígon. No 

obstant hi ha altres persones que afirmen utilitzar la bicicleta alguna vegada a la 

primavera o l’estiu. 

figura 44. Principal mode de transport dels treballadors/es  
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Quant a diferenciació entre el desplaçament d’anada i de tornada, les dades recollides 

no mostren diferències significatives en els modes de transport utilitzats. 

El qüestionari també demana si es combinen dos o més mitjans de transport, per tal de 

valorar la intermodalitat: els desplaçaments multimodals representen menys d’un 2% 

del total, dada gens sorprenent si es té en compte l’elevat percentatge de 

treballadors/es que es accedeixen a la feina en vehicle privat motoritzat (99%).  

La següent gràfica representa els treballadors amb horari partit que utilitzen el seu 

vehicle privat per anar a dinar a casa o a algun restaurant de la zona, prop d’un 61%. 

figura 45. Ús del cotxe per anar a dinar (en cas d’horari partit) 

 

 

 

 

 

 

 

Un factor determinant a l’hora d’analitzar el repartiment modal és l’existència o  no 

d’una alternativa adequada al vehicle privat. L’origen del desplaçament, doncs, 

determina aquesta possibilitat. En el següent apartat s’analitzen els orígens dels 

desplaçaments, però les figures següents mostren una primera anàlisi de repartiment 

modal en funció dels principals municipis origen dels treballadors i treballadores. En 

efecte, Reus és l’únic municipi on es detecten usuaris de l’autobús. L’usuari de l’alta 

velocitat prové de Barcelona. 
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figura 46. Repartiment modal en els principals orígens. Dades absolutes 
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figura 47. Repartiment modal en els principals orígens. Dades relatives 
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Els municipis que tenen una relació més ‘sostenible’ quant a la mobilitat, és a dir, una 

major quota d’ecomobilitat (a peu, en bicicleta, en transport públic/col·lectiu o en cotxe 

compartit) amb el polígon industrial de Constantí són Cambrils, Riudoms, Vila-seca i 

Reus, principalment gràcies a l’ús del cotxe compartit i, en el cas de Reus i de forma 

testimonial, també del transport públic i de la bicicleta. 
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3.6. Origen, distància i durada dels desplaçament a la feina 

L’origen dels treballadors del polígon industrial de Constantí és molt variat (una 

seixantena de municipis d’origen diferents). Tot i així, destaquen principalment Reus i 

Tarragona, amb un 29% i 28% del total respectivament, seguits de Vila-seca, 

Constantí i Salou, amb valors del 4%. Conjuntament representen el 68% dels casos 

(veure taula adjunta). A continuació es troben Cambrils, la Selva del Camp i Riudoms, i 

altres municipis del Camp de Tarragona.  

La taula a continuació mostra els municipis amb 10 o més treballadors/es de la mostra. 

figura 48. Principals orígens dels treballadors/es del polígon industrial de 
Constantí 

Municipi d'origen Nombre 
treballadors

% 
treballadors

Cambrils 17 3%
Constantí 19 4%
La Selva del Camp 11 2%
Reus 149 29%
Riudoms 11 2%
Salou 19 4%
Tarragona 144 28%
Vila-seca 23 4%
Altres 128 25%
Total 521 100%  

 

La distància mitjana entre el lloc de residència i la feina, obtinguda a partir de les xifres 

indicades per cada un dels treballadors enquestats, és de 15,6 km, tot i que la moda, 

el valor més freqüent, és 10 km. 

La imatge a continuació mostra els principals orígens dels treballadors/es del polígon 

industrial de Constantí. D’una forma molt destacada respecte de la resta d’orígens, es 

troben Reus i Tarragona. 
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figura 49. Principals orígens dels treballadors/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per obtenir un major àmbit territorial de la figura anterior consultar el plànol 7. 

A partir de la figura següent es pot afirmar que la majoria treballadors i treballadores es 

troba a una distància de la feina inferior als 15 km (68%), i que pràcticament tots són a 

menys de 30 km (un 94%).  

figura 50. Distribució dels treballadors/es en funció de la distància entre casa 
seva i el polígon, segons la distància indicada pels enquestats/des 
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Aquest recorregut de menys de 30 km s’acostuma a realitzar en una mitjana de 18 

minuts, tot i que la moda és de 15 minuts. La majoria dels treballadors triguen menys 

de 20 minuts (un 69,7% dels casos), un 56% triga fins a 15 minuts i només un 1% triga 

45 o més minuts. Amb la figura següent poden s’obtenen més detalls d’aquesta 

distribució. 

figura 51. Distribució dels treballadors en funció de la durada del 
desplaçament entre casa i el lloc de feina 
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A continuació es mostra el creuament de les dades de temps de desplaçament amb 

els modes de transport.  
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figura 52. Temps de desplaçament per mode 
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Destacar que, a banda del servei ferroviari, la resta de modes tenen un temps d’accés 

molt semblant, entre els 15 minuts del ciclomotor i els 30 minuts de la bicicleta. 

S’observa que el temps de viatge de l’autobús interurbà, de 20 minuts, és competitiu 

amb la resta de modes. 

Per altra banda, en relacionar els temps de viatge amb els principals municipis origen 

dels treballadors s’obté la següent figura, amb temps màxims de gairebé 60 minuts 

entre Querol (Alt Camp) i el polígon industrial. S’ha pres el mode ‘cotxe sol’, per ser 

utilitzat en pràcticament tots els orígens. Des dels municipis de les comarques del 

Tarragonès i del Baix Camp els temps de viatge oscil·len entre 8 i 30 minuts. 
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figura 53. Temps de desplaçament i municipi d’origen 
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3.7. Combinació dels desplaçaments amb altres activitats 

Una de les variables que s’ha considerat en l’enquesta, per ajudar a interpretar les 

possibilitats reals de generar un canvi en el repartiment modal de l’accessibilitat als 

polígons industrials, és la necessitat de combinar el desplaçament casa – feina o feina 

– casa amb altres activitats. Cal considerar que sempre que el cotxe sigui requerit per 

a fer altres activitats durant el desplaçament entre el lloc de residència i el lloc de 

treball, el canvi a altres modes de transport serà més difícil. 

En total, ja sigui durant el desplaçament casa – feina com en el desplaçament feina – 

casa, bastants treballadors/es realitzen algun tipus d’activitat (veure figura següent) 

aprofitant el desplaçament. 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
89

figura 54.  Realització d’activitats durant el desplaçament casa – feina o bé 
feina – casa 

 

 

 

 

 

Desplaçament casa – feina 

Durant el desplaçament casa – feina, un 21% dels treballadors realitzen altres 

activitats. Destaca l’activitat de portar els nens a l’escola que es realitza en un 46% 

dels casos i gairebé de forma diària, i a continuació es troba l’activitat de comprar, que 

es realitza 1-2 dies a la setmana. L’apartat ‘altres’, que també destaca, inclou activitats 

com anar al gimnàs, fer gestions o visitar clients. 

figura 55.  Activitats més freqüents (>3 dies/setmana) que es realitzen en el 
desplaçament casa – feina 
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Desplaçament feina – casa 

Durant el desplaçament feina – casa, un 40% dels treballadors/es realitzen altres 

activitats. En aquest cas en destaca l’activitat d’anar a comprar i recollir els nens de 

l’escola, però també prenen més importància altres activitats, entre les que destaca 

anar al gimnàs o a cursos d’idiomes.    
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figura 56. Activitats més freqüents (>3 dies/setmana) que es realitzen en el 
desplaçament feina – casa 
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3.8. Desplaçament de feina durant la jornada laboral 

Durant la jornada laboral un 27% dels treballadors realitza desplaçaments per motius 

de feina més de 3 dies a la setmana. Aquesta dada denota que una part de les 

persones que han contestat l’enquesta són xofers o repartidors (un 21% es desplaça 

cada dia fora del polígon). Per contra, un 60% dels treballadors no en realitza mai 

(veure figura següent). 

figura 57. Freqüència dels desplaçaments de feina durant la jornada laboral 
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Aquests desplaçaments es realitzen amb el vehicle d’empresa en el 49% dels casos. 

En segon lloc trobem el vehicle propi del treballador (46%), tal i com es mostra a la 

figura següent. 
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figura 58. Repartiment modal dels desplaçaments de feina durant la jornada 
laboral 

Motocicleta/Ciclomotor
1%

Cotxe/furgoneta/camió 
de l'empresa

49%

Cotxe/furgoneta/camió 
del treballador

46%

Altre mode
2%

A peu
2%

 

3.9. Usuaris de cotxe o motocicleta 

Disponibilitat de vehicle d’empresa 

Un 14% dels treballadors/es enquestats (74 persones sobre les 526 que han contestat 

la pregunta) afirma utilitzar el vehicle d’empresa. 

Vehicle compartit 

La majoria dels usuaris de vehicle privat motorizat (83%) no comparteixen mai el 

vehicle. No obstant, un 11% el comparteix ocasionalment, i un 4% a diari. 

figura 59. Comparteix el vehicle en el desplaçament a la feina? 
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Oferta d’aparcament 

Quant al lloc d’aparcament, dues terceres part dels usuaris de vehicle privat motorizat 

aparquen dins l’empresa: 
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figura 60. Lloc on aparca el vehicle 

Al carrer
34%
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Per tant, sembla que les empreses del polígon industrial de Constantí compten amb 

una oferta destacada de places d’aparcament per als seus treballadors dins el propi 

recinte. Tot i aquestes dues terceres parts que aparquen dins les parcel·les de les 

empreses, cal destacar que la major part de la xarxa viària del polígon no disposa de 

zona d’aparcament senyalitzada, així que la major part del 34% de vehicles que 

aparquen al carrer ho fan sobre les voreres o envaint els parterres llindants a les 

voreres. 

Disposició dels usuaris de cotxe / motocicleta a canviar de mode de transport 

Com s’ha vist, la majoria de treballadors es desplacen fins als polígons en cotxe, i 

sobretot sols, sense altres passatgers. Això pot ser causat per la manca d’alternatives 

de mode de desplaçament dels treballadors, ja sigui per horaris, incomoditat, etc. S’ha 

plantejat a l’enquesta si els usuaris de cotxe o motocicleta estarien disposats a canviar 

de mode de transport, i anar a la feina en bicicleta o en transport públic, i sota quines 

condicions ho farien. 

• Bicicleta 

Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, la gran majoria del usuaris de cotxe/moto (82%) 

no estan disposats a canviar-lo/la per la bicicleta, sobretot perquè la distància casa – 

feina és massa gran, com mostra la figura següent. Del 18% que està disposat a 

utilitzar la bicicleta, el 82% ho faria de forma condicionada a l’existència de carrils bici 

segurs, el 29% al disseny de rutes més directes i el 22% a canvi d’un incentiu 

econòmic (cal aclarir que aquesta és una pregunta multiresposta). 
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figura 61.  Disposició dels usuaris de cotxe/moto a canviar a bicicleta 
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figura 62. Distribució dels usuaris de cotxe/moto disposats a canviar 
condicionadament de mode de transport per la bicicleta en funció 

d'aquestes condicions 

CONDICIONS núm. %
Si hi haguessin carrils bici millors i més segurs per anar a la feina 62 82
Si hi haguessin rutes més directes 22 29
Si s'oferís un reembossament o un incentiu econòmic per anar amb bicicleta a 
la feina 17 22
Si hi haguessin vestidors i dutxes a disposició a la feina 11 14
Si hi hagués un aparcament de bicicletes segur a disposició 9 12
Si la bicicleta la proporcionés l'empresa 3 4
Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta 3 4
Si trobés solucions alternatives per les activitats que realitzo en el 
desplaçament de casa a la feina: portar els nens a escola, comprar,etc. 3 4
Si l'empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de 
desplaçament durant la jornada laboral 2 3
Altres 9 12

És condició per 

 

• Transport públic 

Respecte de l’accessibilitat als polígons amb transport públic, el 66% dels usuaris de 

cotxe/moto estan o estarien disposats a utilitzar el transport públic per arribar-hi. Del 

46% que ho faria de forma condicionada, un 70% creu necessari que els horaris de 

l’autobús coincideixin millor amb els seus horaris laborals i un 35% voldria que les 

parades estiguessin més a prop, tant de casa com de l’empresa. Altres condicions per 

l’ús del transport públic que consideren importants són que l’empresa cobreixi els 

costos, el temps de desplaçament i la informació disponible. Es poden veure la resta 

de condicions a la taula a continuació. 
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figura 63. Disposició dels usuaris de cotxe/moto a canviar a transport públic 
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figura 64. Distribució dels usuaris de cotxe/moto disposats a canviar 
condicionadament de mode de transport per transport públic en 

funció d'aquestes condicions 

CONDICIONS núm. %
Si els horaris d'arribada i sortida coincidissin (millor) amb els meus 
horaris laborals 163 70
Si les parades del transport públic o el bus de l'empresa fossin més properes a 
casa meva 81 35
Si les parades del transport públic o el bus de l'empresa fossin més properes a 
la feina 77 33
Si els costs els cobreix l'empresa 63 27
Si el temps del desplaçament és com a màxim 1,5 vegades el temps que tardo 
amb cotxe/motocicleta 59 25
Si em donen informació sobre les diferents possibilitats ofertes 50 22
Si el bus, tren, fos més fiable (no arribés amb retard) 40 17
Si les parades/estacions, i l'accés a peu, estiguessin en millors condicions 
(il·luminació, seguretat...) 19 8
Si l'empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de 
desplaçament durant la jornada laboral 17 7
Si trobés solucions alternatives per les activitats que realitzo en el 
desplaçament de casa a la feina: portar els nens a escola, comprar,etc. 16 7
Si disposés de més flexibilitat horària a la feina 13 6
Si tingués més garantia de trobar un seient 9 4
Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta 9 4
Si es disposés de facilitats per persones amb mobilitat reduïda 2 1
Altres 3 1

És condició per 

 

Disposició a compartir cotxe 

Per tal de reduir tant els costos del desplaçament dels treballadors, com el consum 

energètic, com les emissions de gasos d’efecte hivernacle (i la resta d’externalitats), 

seria preferible que els usuaris de cotxe compartissin el vehicle.  

Més de la meitat dels usuaris actuals de cotxe (58%) estarien disposats a compartir-lo, 

com es veu a la figura següent, de forma condicionada sobretot a la proximitat en 

l’origen dels companys de viatge. 
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figura 65. Disposició dels usuaris de cotxe a compartir cotxe 
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figura 66.  Distribució dels usuaris de cotxe disposats condicionadament a 
compartir vehicle 

CONDICIONS núm. %
Si els companys de feina visquessin a prop de casa meva 113 67
Si l'empresa em garantís el desplaçament de tornada a casa en cas 
d'emergència 21 12
Si s'oferís un incentiu econòmic, o el pàrking tingués descompte per cotxes 
compartits 20 12
Si l'empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de 
desplaçament durant la jornada laboral 19 11
Si l'empresa em troba els companys per compartir el cotxe 18 11
Si l'empresa garantís horaris laborals més fixes 15 9
Si trobés solucions alternatives per les activitats que realitzo en el 
desplaçament de casa a la feina: portar els nens a escola, comprar,etc. 15 9
Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta 7 4
Si obtingués una plaça de pàrking reservada quan compartís cotxe 0 0
Altres condicions 2 1

És condició per 

 

 

En realitzar aquesta pregunta per a la totalitat de la mostra, el 27% dels enquestats 

estaria disposat a entrar en una base de dades per tal que s’organitzessin els 

treballadors en aquest sentit, ja sigui a nivell d’empresa o de polígon. A més a més, un 

aspecte positiu és que la majoria dels interessats (77%) estarien disposats a compartir 

cotxe tant com a conductors com a passatgers. 

figura 67. Disposició de la mostra de treballadors/es a formar part d’una base 
de dades de car-pooling 
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figura 68. Modalitat de compartir cotxe 
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3.10. Usuaris de transport públic/col·lectiu 

Als usuaris de transport públic se’ls ha demanat el títol de viatge que fan servir 

habitualment i el resultat ha estat el següent: 

figura 69. Títol de transport públic 
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Cal concretar que només 4 persones de la mostra havien afirmat tenir com a mode 

principal de desplaçament el transport públic o col·lectiu. No obstant, un nombre 

superior (32 persones) han respost aquest apartat, per tant les respostes fan 

referència també a usuaris esporàdics del transport públic per anar al polígon. 

Per altra banda, s’ha demanat els suggeriments per tal de millorar el servei de 

transport públic i s’ha obtingut la següent taula (pregunta multiresposta): 
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figura 70. Suggeriments dels usuaris de transport públic per millorar el seu 
trajecte 

SUGGERIMENTS núm. %
07. La parada del transport públic o el bus de l'empresa hauria de ser 
més propera a la feina 16 52
05. Els horaris d'arribada i sortida s'haurien d'ajustar més amb els 
meus horaris laborals 8 26
03. El temps del desplaçament hauria de ser més breu 5 16
09. Els horaris haurien de ser més fiables (sense retards) 4 13
10. Les parades i estacions, i la ruta per arribar-hi a peu, haurien d'estar en 
millors condicions (il·luminació, seguretat,etc.) 4 13

04. M'agradaria fer menys transbordaments o que aquests fossin més curts 3 10
08. La parada del transport públic o el bus de l'empresa hauria de ser més 
propera a casa meva 3 10
06. M'agradaria tenir garantia de trobar un seient 2 6
02. Els costs haurien de ser principalment a càrrec de l'empresa 2 6
12. M'agradaria trobar solucions alternatives de manera que pugui 
combinar portar els nens a escola, comprar,etc. amb el desplaçament de 
casa a la feina 1 3
11. El transport públic o el bus d'empresa hauria de tenir facilitats per 
persones amb mobilitat reduïda 0 0
13. Altres condicions 4 13  

Els pocs usuaris de transport públic opinen que les parades de transport públic haurien 

de ser més properes a la feina. En segon lloc es demana que els horaris del transport 

públic s’ajustin més als horaris laborals. 

Si s’analitzen només les respostes dels usuaris del transport públic (tal i com 

demanava l’enquesta), aquests centren els seus suggeriments en només dos punts: 

- els horaris d’arribada i sortida s’haurien d’ajustar més amb els meus horaris 

laborals 

- els horaris haurien de ser més fiables 

Els títols utilitzats en aquests casos són el bitllet senzill en primer lloc i la T-Mes en 

segon lloc. 

3.11. Vianants i usuaris de la bicicleta 

De la mostra analitzada, només 1 treballador es desplacen principalment en bicicleta 

per anar a la feina, i cap hi arriba a peu. 

D’igual manera que als usuaris de transport públic, als vianants i ciclistes se’ls ha 

preguntat per les millores que proposen per a millorar el recorregut diari per arribar i 

marxar de la feina. Aquest apartat ha estat contestat per un total de 48 treballadors 
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(cal pensar que, per exemple, alguns treballadors/es que arriben a polígon en transport 

públic o en vehicle privat també són vianants en el darrer tram del desplaçament, per 

tant també han contestat aquest apartat). 

figura 71. Suggeriments de vianants i ciclistes per tal de millorar el seu 
trajecte 

SUGGERIMENTS núm. %
02. Carrils bici i rutes a peu millors i més segures 20 54
03. Rutes més directes 6 16
05. Aparcament de bicicletes segur (antirobatori) a disposició 5 14
04. Aparcament cobert per bicicletes 4 11
08. Reembossament o incentiu econòmic per anar amb bicicleta o a peu a la 
feina 3 8
09. Solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a 
escola, comprar,etc. amb el desplaçament de casa a la feina 2 5
07. Bicicleta proporcionada per l'empresa 1 3
06. Vestidors i dutxes a disposició a la feina 0 0
10. Altres condicions 13 35  

Els vianants i usuaris de la bicicleta demanen principalment carrils bici i rutes a peu 

millors i més segures. 

3.12. Despeses de transport 

Dins l’apartat d’informació personal de l’enquesta s’ha demanat la despesa mensual 

del transport entre casa i la feina. Prop d’un 60% de la mostra gasta entre 51 i 150 

euros mensuals. La despesa mitjana mensual és de 119 €. La taula i la gràfica a 

continuació mostren la distribució dels treballadors i treballadores en funció de la 

despesa mensual. 

figura 72. Despesa mensual en transport 

Despesa mensual en 
transport (euros)

Núm. 
treballadors % treballadors

Fins a 25 euros 22 5,7
Entre 26 i 50 euros 54 14,0
Entre 51 i 100 euros 150 38,8
Entre 101 i 150 euros 71 18,3
Entre 151 i 200 euros 61 15,8
Entre 201 i 300 euros 20 5,2
Més de 300 euros 9 2,3  
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figura 73. Distribució de la despesa mensual en transport 
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Si s’analitza la despesa segons el principal mode de transport emprat, s’obté que els 

usuaris de cotxe són els que tenen una major despesa (126 € de mitjana els de cotxe 

sol i 72€ els de cotxe compartit), seguit dels motoristes (68 €) i dels usuaris de 

transport públic (30 €).  

figura 74. Despesa mensual mitjana segons mode de transport 
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En considerar el cost del desplaçament en funció de l’origen del treballador/a, s’obté 

que des de Tarragona la despesa mitjana és de 6,8 €, des de Reus de 16,1 € i des de 

Constantí de 2,1 €, segons les dades de despesa mensual facilitades pels propis 

treballadors/es. 

3.13. Valoració personal i comentaris 

Un dels darrers apartats de l’enquesta als treballadors i treballadores incorpora una 

sèrie d’afirmacions que es puntuen segons al grau d’afinitat. Les afirmacions es 
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refereixen a tots els modes de transport, per tal que tots els treballadors/es, en siguin 

usuaris/es o no, valorin l’accés als polígons en cada un d’aquests. 

Per tal de discernir l’interès dels enquestats i enquestades en cada un dels temes s’ha 

incorporat l’opció ns/nc (no sap/no contesta). Tal i com mostra la gràfica a continuació, 

les afirmacions que han rebut una major resposta són les referents al vehicle privat. 

figura 75. Valoració personal de l’accés al polígon industrial de Constantí 

0 100 200 300 400 500 600

Congestió en hores punta

Problemes P

Massa distància TP i lloc de treball

Massa transbordaments TP

Poca freqüència TP

Horari TP no s'ajusta a feina

Barreres físiques vianant i ciclista

Itinerari bicicleta inadequat

Itineraris adaptats PMRs

núm. treb.

Ns/Nc 1: en desacord 2 3 4 5: d'acord

 

Les qüestions que obtenen una major puntuació (4 i 5, estar d’acord), són les referents 

al transport públic (l’horari del transport públic no s’ajusta amb el de la feina i hi ha 

poca freqüència de servei) i a itineraris per a la bicicleta inadequats. 

Quant a les qüestions ‘en desacord’ (puntuacions 1 i 2) destaquen els temes de 

l’adaptabilitat d’itineraris a persones de mobilitat reduïda i el tema de l’aparcament de 

vehicles. En aquest segon cas es podria explicar per l’oferta d’aparcament dins de les 

empreses. 

Hi ha opinions diverses respecte les consultes: l’existència de barreres físiques per al 

vianant i la bicicleta, l’existència de massa transbordaments en transport públic per 

arribar al polígon o de congestió en hores punta, que obtenen un equilibri entre 

treballadors i treballadores que estan d’acord i en desacord.   

Les següents figures mostren, en dades absolutes i relatives, la distribució de les 

respostes, una vegada eliminada l’opció ‘ns/nc’. Si s’observen les dades relatives, 

l’afirmació sobre itinerari en bicicleta insuficient, mal planificat o poc segur rep la major 

puntuació, seguida de l’afirmació l’horari de transport públic no s’ajusta a la feina i hi 

ha poca freqüència de pas de transport públic. La següent taula mostra les 

puntuacions mitjanes per a cada una de les afirmacions. 
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figura 76.  Puntuacions mitjanes de la valoració personal 

Afirmació Puntuació 
mitjana

Congestió en hores punta 2,67
Problemes aparcament 2,14
Massa distància TP i lloc de treball 3,65
Massa transbordaments TP 3,59
Poca freqüència TP 4,02
Horari TP no s'ajusta a feina 4,04
Barreres físiques vianant i ciclista 2,95
Itinerari bicicleta inadequat 4,22
Itineraris adaptats a PMRs 2,44  

figura 77. Distribució de la valoració personal. Dades absolutes 
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figura 78. Distribució de la valoració personal. Dades relatives 
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Hom pot pensar que aquestes valoracions tenen una important correlació amb el mode 

de transport principal que cada treballador/a utilitza. Per tal de contrastar aquesta 

hipòtesi han estat creuades les puntuacions de les afirmacions amb cada mode, i 

s’han obtingut les gràfiques que es mostren a les següents pàgines. La taula a 

continuació també mostra la puntuació mitjana de cada afirmació segons el mode de 

transport. 

figura 79. Puntuacions mitjanes de la valoració personal segons el principal 
mode de transport 

Afirmació Mode de 
transport

Puntuació 
mitjana

Nre. 
respostes

Congestió en hores punta bicicleta 1,00 1
transport públic 3,25 16
moto 3,50 2
cotxe sol 2,63 420
cotxe compartit 2,36 25

Massa distància TP i lloc de treball bicicleta 1,00 1
transport públic 3,50 10
moto 1,00 3
cotxe sol 3,71 226
cotxe compartit 3,50 16

Massa transbordaments TP bicicleta 1,00 1
transport públic 4,11 9
moto 1,00 3
cotxe sol 3,63 197
cotxe compartit 3,43 14

Poca freqüència TP bicicleta 1,00 1
transport públic 3,88 8
moto 1,00 3
cotxe sol 4,10 215
cotxe compartit 4,07 14

Horari TP no s'ajusta a feina bicicleta 1,00 1
transport públic 3,78 9
moto 1,67 3
cotxe sol 4,12 213
cotxe compartit 3,62 13

Barreres físiques vianant i ciclista bicicleta 1,00 1
transport públic 2,38 8
moto 3,00 1
cotxe sol 2,96 205
cotxe compartit 3,36 14

Itinerari bicicleta inadequat bicicleta 5,00 1
transport públic 4,13 8
moto 1,00 1
cotxe sol 4,22 199
cotxe compartit 4,33 15  
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figura 80. Valoració personal segons el principal mode de transport. Dades absolutes 
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figura 81. Valoració personal segons el principal mode de transport. Dades relatives 
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3.14. Altres comentaris i propostes 

El darrer apartat de l’enquesta és un espai obert on es demana suggeriments per 

millorar l’accés al polígon industrial. Un total de 93 persones han proposat o comentat 

un o diversos aspectes. 

Dels 52 comentaris referents al transport públic en destaquen: 

- Al polígon no hi ha transport públic (19 comentaris) 

- Cal més informació sobre les possibilitats d’accedir en transport públic (10 
comentaris) 

- Cal crear serveis d’autobús des de Tarragona, Reus, Cambrils i Vila-seca (7 
comentaris) 

- Cal més freqüència del servei (4 comentaris) 

- Les hores del transport públic s’haurien d’ajustar a les del treball (2 comentaris) 

- Cal més fiabilitat del servei (2 comentaris) 

- Cal que hi hagi expedicions a les 22h, per a la sortida del torn de tarda (2 
comentaris) 

- El cost del transport públic l’hauria d’assumir o subvencionar l’empresa (1 
comentari) 

- Hi hauria d’haver un servei d’autobús des de Renfe Tarragona fins al polígon (1 
comentari)  

Respecte dels comentaris sobre vehicle privat, un total de 27 referències, es concreten 

per polígon les següents propostes: 

- 7 comentaris destaquen la perillositat dels actuals accessos al polígon, i 
demanen rotondes d’accés. 

- 7 comentaris fan referència a la manca d’aparcament de camions i vehicles en 
general. També demanen control de l’aparcament, ja que a les cruïlles treu 
visibilitat. 

- 4 comentaris critiquen la jardineria del polígon, la falta de manteniment, la 
manca de visibilitat i la perillositat derivada, provocant accidents inclús mortals. 

- 2 persones proposen aparcament vigilat per als vehicles que no tenen cabuda 
dins les empreses. 

- 3 comentaris referents a la millora necessària de la senyalització i del paviment, 
així com un major manteniment en general. 

- 2 persones confirmen la seva disponibilitat per compartir cotxe, i proposen la 
creació d’una pàgina web.  
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- Quant als  límits de velocitat, hi ha usuaris (1 comentari) que denoten que són 
baixos per les característiques de les vies, mentre altres (2 comentaris) 
demanen un major control de la velocitat. 

- Hi ha una proposta de convertir a doble sentit tots els vials del polígon. 

- Un comentari referent a la capacitat insuficient de les carreteres d’accés. 

També hi ha 12 comentaris sobre l’accés a peu i en bicicleta als polígons: 

- Caldria carrils bici (concretant des de Reus, Constantí, la Selva del Camp i el 
Morell) (7 comentaris) 

- Falta il·luminació al polígon (3 comentaris) 

- Anar en bicicleta és un perill, i les carreteres d’accés no tenen vorera (3 
comentaris) 

Per últim, hi ha altres comentaris generals del polígon: 

- Brutícia i abandonament del polígon: 2 comentaris 

- Donar incentius econòmics als que es desplacin en transport públic, bicicleta o 
cotxe compartit 

- Cal contenidors per reciclar, ja que no hi ha ni un 

- S’hauria de convertir el polígon a imatge dels polígons del nord d’Europa 

- Els tiquets complementaris al salari haurien de ser compatibles amb la benzina 
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IV. PROPOSTES 

 

L’anàlisi i diagnosi de l’estat actual de la mobilitat dels treballadors i treballadores del 

polígon industrial de Constantí condueix a la concreció d’un seguit de propostes que 

afecten tant la gestió de la mobilitat en general com els diferents modes de transport 

en particular amb què es realitzen aquests desplaçaments diaris. 

1. Les propostes de l’Acord estratègic 2008 - 2010 

L’Acord estratègic per a la internalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 

l’economia catalana 2005 – 2007 va ser signat el febrer de 2005 amb l’objectiu de 

donar resposta al procés de canvi de la societat i l’economia europea i mundial, tot 

augmentant la competitivitat mitjançant la millora de la productivitat de l’economia. 

El Juny de 2008 es va publicar el document Revisió i nou impuls, Acord Estratègic per 

a la internalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 

2008 – 2010, en el qual es posa l’accent sobre una sèrie d’àmbits on cal dur a terme 

actuacions transformadores per impulsar la productivitat i la competitivitat de 

l’economia catalana i la qualitat de la seva ocupació. Aquestes actuacions tenen una 

relació directa o indirecta amb les actuacions proposades en el present document. A 

continuació es concreten quines són les actuacions que especifica el nou Acord 

Estratègic que es veuen reflectides en les pàgines següents. 

1.1. Mesures de l’Acord estratègic 2008 – 2010 

Mesures amb una relació directa amb les propostes del present document: 

- M36: Garantir l’accessibilitat a tot el territori a través d’una xarxa viària 

integrada i segura 

- M37: Assumir la gestió i impulsar els serveis de rodalies i regionals 

- M45: Donar un impuls a les polítiques de mobilitat i millorar-ne l’eficiència i la 

coherència 

- M46: Impulsar el transport públic col·lectiu per carretera 
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- M49: Millorar el trànsit de mercaderies 

- M58: Impulsar la cooperació empresarial 

- M72: Promoure la gestió integral de polígons industrials (entre les actuacions 

destaca promoure la gestió autònoma i afavorir la mobilitat mitjançant els Plans 

de mobilitat, les meses de mobilitat i la creació del gestor de la mobilitat) 

- M75: Promoure la millora progressiva de la qualitat de l’aire (els indicadors són 

les dades d’immissió de partícules amb diàmetre inferior a 10 micres, PM10, i 

d’òxids de nitrogen) 

Mesures amb una relació indirecta: 

- M81: Aconseguir la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats de les persones 

immigrants 

- M94: Promoure la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball 

- M98: Promoure la competitivitat sostenible i responsable 

- M102: Promoure la inclusió social 

2. Propostes 

A continuació es concreten les principals propostes d’actuació per tal de millorar la 

mobilitat al polígon industrial, en aquest ordre: 

i. Mesures organitzatives 

ii. Mobilitat en modes no motoritzats 

iii. Mobilitat en transport públic 

iv. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

 

Per a la priorització de les actuacions i la valoració dels pressupostos s’han considerat 

3 fases d’execució: 

Fase 1: període 2011-2012 

Fase 2: període 2013-2014 

Fase 3: període 2015-2016 
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2.1. Mesures organitzatives 

2.1.1. Promoció del cotxe compartit 

Línia estratègica 1 MESURES ORGANITZATIVES

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Mitjà · Acció A2.3 del pdM del Camp de Tarragona:

Augmentar l'ocupació dels vehicles
Cost econòmic · Acció A2.4.1 del pdM del Camp de Tarragona:
Inversió: - Carrils bus-VAO
Manteniment: 2.000 € 
(adhesió al portal) Indicadors de seguiment

Ocupació mitjana als vehicles privats motoritzats
Termini d’implantació que accedeixen al polígon
Fases 1, 2 i 3

Tanmateix, l’actuació A2.3 del pdM del Camp de Tarragona proposa actuacions per 
augmentar l'ocupació dels vehicles , ampliant la cobertura territorial del portal web de
cotxe compartit. Així, es proposa que l'ajuntament de Constantí, així com les
associacions gestores del polígon, s'adhereixin a aquest portal.

Una altra mesura que incentiva a compartir cotxe és la A2.4.1 del pdM del Camp de
Tarragona, de Carrils bus-VAO. Es proposa donar autorització de l’ús dels carrils
BUS també als VAOs de 3 ó més ocupants, establir una política de peatges que
efectuï descomptes als VAOs o crear una identificació pròpia de VAOs amb la qual es
pugui gaudir de diferents avantatges.

El Gestor de la Mobilitat ha de promoure compartir cotxe entre els treballadors/es del
polígon fent difusió del portal compartir.org i, a la vegada, pot intentar convèncer les
empreses que destinin les millors places d’aparcament als vehicles compartits.

Promoció del cotxe compartit1.1Actuació

Reduir l’impacte dels desplaçaments motoritzats

Una de les possibilitats per tal d’optimitzar l’ús del vehicle privat és compartir el cotxe
(car-pooling). Dels municipis origen dels treballadors, l’Ajuntament de Reus disposa
d'una connexió al portal web de www.compartir.org. Seria desitjable que altres
ajuntaments origen dels treballadors, com Tarragona i Constantí, també s'adherissin
al portal. D'altra banda, es creu necessari fer un procés de difusió del servei, per tal
que els treballadors/es del polígon s’animin a provar-lo.
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2.2. Mobilitat en modes no motoritzats 

2.2.1. Permeabilització de les avingudes principals: avinguda Europa i 
avinguda de les Puntes 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt ·Actuació 2.5

Cost econòmic
Inversió: 235.600 €
Senyalització vertical LEDS (38 ut) 45.600 €
Construcció de pas de vianants (19 ut)
amb guals i zona de descans a la mediana 190.000 €

Termini d’implantació Indicadors de seguiment
Fases 1, 2 i 3 % connexions entre parades de bus segures

El plànol 14 mostra la localització de les actuacions proposades, que inclou la
senyalització i adequació de 19 passos de vianants.

A banda de la creació d’itineraris segurs i accessibles des dels nuclis urbans propers
(especialment Constantí i Reus), dins del polígon és necessari permeabilitzar els
eixos viaris que el travessen, al llarg dels quals (c. Àustria i av. Europa) se situen
diverses parades d’autobús sense connexió segura per a vianants, i on es creen
situacions de perillositat per a vianants que l’han de creuar. 

Per tal de permeabilitzar el carrer Àustria i les avingudes d'Europa i de les Puntes es 
proposa:
  1) Senyalització horitzontal amb pintura vermella de ressalt i vertical de pas de 
vianants amb llums LEDS intermitents a l’alçada de les parades d’autobús,
  2) Reurbanització de les medianes en els trams amb passos de vianants, per tal de 
crear continuïtat

Actuació 2.1 Permeabilització de les avingudes principals: carrer 
Àustria, avinguda Europa i avinguda de les Puntes

Permetre una connexió còmoda i segura entre ambdues bandes dels vials, 
especialment als trams on es localitzen les parades d’autobús.
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2.2.2. Creació d’itineraris ciclables i de vianants d’accés al polígon, des 
de Reus, Constantí i la Selva del Camp 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Per a les connexions proposades, que es mostren al plànol 15, es preveu utilitzar
majoritàriament camins ja existents, amb un arranjament adequat per tal que la
bicicleta i el vianant hi puguin circular en condicions de comoditat i seguretat. En el
cas de Reus, l'itinerari es proposa que parteixi del tram de carril bici recentment
construït al camí de Valls, a l'alçada del carrer Balaguer. 

Creació d’itineraris ciclables i de vianants d’accés al 
polígon2.2Actuació

Permetre un accés segur al polígon en modes no motoritzats

En el capítol d’anàlisi i diagnosi de la mobilitat dels treballadors i treballadores del
polígon industrial ha quedat pal·lesa la potencialitat de la bicicleta (i també del
vianant per a distàncies inferiors als 3 km) com a mitjà de transport a la zona del
Camp de Tarragona objecte d'estudi. Això és perquè tant les distàncies com
l’orografia del polígon, així com les edats de la major part dels treballadors i
treballadores, s’adeqüen a les característiques que fan aquest mitjà viable,
especialment per connectar els nuclis urbans de Reus, Constantí i la Selva del Camp,
i fins i tot també alguns barris de Tarragona com Sant Ramon i el polígon industrial de
Riu Clar.

Des d'aquí l'itinerari continuaria per camins fins al barranc del Mas del Sol, des d'on
es proposa que es desvïi per anar a buscar un traçat paral·lel a la via del tren, per
poder creuar el torrent abans d'arribar al polígon. Aquest darrer tram, d'uns 300 m, és
el que caldria habilitar, incloent una desbrossada i una valla de separació. En total,
caldria habilitar 2,75 km.
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Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

El plànol 15 mostra la proposta d'itineraris per a bicicletes i vianants sobre els quals
caldrà actuar, garantint una senyalització, il·luminació i ferm adequats, segons marca
el Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya .

Cal pensar que una via de finançament és la que prové del Pla Estratègic de la
Bicicleta via Consells Comarcals i Ajuntaments. Es proposa que des dels Ajuntaments
respectius sol·licitin la subvenció per tal de tirar endavant aquests itineraris ciclables.

Creació d’itineraris ciclables i de vianants d’accés al 
polígon

Aquesta actuació es troba vinculada a una de les actuacions que proposa el pdM del
Camp de Tarragona (A5.1): Creació d’una xarxa de carril bici interurbana, de 75 km
de longitud. 
Els carrils bici han de ser segregats, amb cruïlles segures, punts de protecció si plou,
enllumenat i paviment impermeable. Cal que la xarxa connecti amb tots els centres
generadors de mobilitat que hi hagi en el seu recorregut.

2.2

Des de Constantí es proposa que l'itinerari segueixi els camins de Reus a Constantí i
d'Almoster, des del carrer de Serapi del nucli urbà (recorregut total de 2,4 km). El punt
difícil d'aquest itinerari és el creuament de la carretera TV-7211, que es proposa
dissenyar segons el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (Generalitat
de Catalunya 2007). El camí d'Almoster es podria continuar fins al polígon industrial
de Riu Clar, donat que el pas per sota de l'AP-7 és factible (1,5 km).

Un tercer itinerari ciclable possible, més complicat d'executar, és des de la Selva del
Camp (6,4 km). En aquest sentit, remarcar l'oportunitat perduda d'haver executat un
carril bici paral·lel a la carretera C-422, construïda recentment. Des de la Selva del
Camp, es proposa seguir una xarxa de camins des de la carretera C-422 a l'alçada de
la carretera de Montblanc. Des del nucli urbà fins a aquest punt caldria habilitar un
carril bici segur per l'av. Fraternitat, la rotonda sobre la carretera C-14 caldria superar-
la mitjançant la vorera existent. Una vegada a la carretera TP-7225, caldria habilitar
un disseny segur per al creuament de les bicicletes.

Dins del polígon es proposa que la bicicleta comparteixi espai amb el vianant, caldria 
plantejar la possibilitat d'habilitar els parterres pavimentats com a vorera - bici.

Actuació
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Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Grau de prioritat Indicadors de seguiment
Mitjà Evolució % quota modal bicicleta 

Cost econòmic
Inversió: 100 €/ml, 240.000 € (a Constantí)
Manteniment: -

Interrelació amb altres accions
Termini d’implantació · Actuació 5.1 del pdM del Camp de Tarragona: 
Fase 3 Xarxa de carrils bici 

· Estudi de Mobilitat del POUM de Constantí
· Pla de Mobilitat Urbana de Reus

Actuació 2.2 Creació d’itineraris ciclables i de vianants d’accés al 
polígon
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2.2.3. Creació d’aparcaments per a bicicletes 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Mitjà · Actuació 2.2

Cost econòmic
Inversió: 3.000 € (30 barres, 60 places)
Manteniment:  -

Indicadors de seguiment
Termini d’implantació Evolució % quota modal bicicleta 
Fase 1 Usuaris/dia dels aparcaments de bicicleta

Un exemple d'aparcament segur de bicicletes és l'existent a les estacions d’autobusos
de Valls, Tortosa o Vilafranca del Penedès, on es disposa d’un biceberg, un sistema
d’aparcament per a bicicletes soterrat, automàtic i intel·ligent que rep i retorna la
bicicleta a peu de carrer, i que a més permet guardar altres accessoris i elements
transportats. La càrrega i descàrrega de la bicicleta s’efectua en un temps inferior a 30
segons. No es disposa de dades d’utilització d’aquests bicebergs en concret.

Tot i aquest exemple de biceberg, a l'entorn del polígon el que es considera més
important és que les empreses posin a disposició dels seus treballadors/es espais
segurs on poder deixar les bicicletes durant la jornada laboral. Per altra banda, es
proposa que els restaurants del polígon també disposin d'algunes places d'aparcament
(entre 6 i 10 places, per començar) per tal que els usuaris de la bicicleta també la
puguin utilitzar per anar a dinar dins del polígon.

Si es vol promocionar l’ús de la bicicleta les empreses del polígon s’han de
comprometre a oferir un espai segur per a les bicicletes. Igualment cal garantir un
espai segur per a les bicicletes a les estacions de ferrocarril i autobús properes (per
exemple, a Reus), per tal de permetre un sistema intermodal bicicleta – transport
públic. 

Creació d’aparcaments per a bicicleta2.3Actuació

Garantir espais segurs per a aparcar les bicicletes en destinació
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2.2.4. Promoció de l’ús de la bicicleta 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Mitjà Actuacions 2.2 i 2.3

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió: 2.000 € Evolució % quota modal bicicleta 
Manteniment: 500 €/any

Termini d’implantació
Fases 2 i 3

Una primera actuació per tal de promocionar l’ús de la bicicleta és editar un document
amb els beneficis de desplaçar-se en bicicleta i les actuacions que s’estan duent a
terme des dels municipis propers (Constantí, Reus, Tarragona -aquests dos darrers
mitjançant els Plans de Mobilitat Urbana-) i l'ATM del Camp de Tarragona.

Una vegada es portin a terme diferents actuacions per tal de facilitar l’accés en
bicicleta al polígon de Constantí (xarxa d’itineraris ciclables, aparcaments segurs, etc)
caldrà difondre-les per tal d’animar els treballadors/es a utilitzar aquest mitjà ràpid,
ecològic, econòmic i saludable.

Una possible acció en aquesta línia és la realització de tallers específics sobre la
bicicleta per als treballadors/es, sobre circulació en vies urbanes i interurbanes, o
manteniment de la bicicleta, etc. 

Promoció de l’ús de la bicicleta2.4Actuació

Augmentar els desplaçaments en bicicleta
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2.2.5. Garantir una adequada senyalització dels passos de vianants 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt ·Actuació 2.1

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió 16.800 € Nbre. passos de vianants senyalitzats
Manteniment: 5.000 €/any

Termini d’implantació
Fase 1

Durant el treball de camp al polígon industrial de Constantí s'han detectat un conjunt
de mancances en la senyalització dels passos de vianants. En alguns casos, els
passos de vianants són inexistents, mentre en altres casos és necessari tornar-los a
pintar. El plànol 6 mostra la localització de les deficiències detectades, mentre el
plànol 14 mostra els nous passos proposats per a una millor permeabilització de les
principals avingudes del polígon (actuació 2.1), així com la resta dels passos de
vianants que es proposa senyalitzar amb aquesta actuació (21), mitjançant
senyalització horitzontal i vertical.

Garantir una adequada senyalització dels passos de 
vianants2.5Actuació

Augmentar la seguretat viària dels vianants al polígon, mitjançant una senyalització 
visible dels passos de vianants.

La senyalització dels passos de vianants és una mesura poc costosa però molt
important per als vianants i per a què els conductors dels vehicles siguin més
conscients que han de regular la velocitat per tal de permetre el creuament segur dels
vianants. Els eixos sobre els que es proposa actuar, tal i com es mostra en el plànol,
són principalment els carrers Alemanya i Luxemburg, actualment amb una
senyalització insuficient de passos de vianants. 
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2.2.6. Millora de la disciplina viària i aparcament sobre les voreres 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Mitjà Actuació 4.1

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió: Evolució del nombre de vehicles sobre la vorera
Manteniment: 

Termini d’implantació
Fases 1, 2 i 3

Cal incrementar el control de la indisciplina d’aparcament sobre les voreres, ja que és
un dels principals obstacles que es troben avui dia els vianants del polígon industrial
de Constantí i a més incrementa la inseguretat viària d’aquests.

No obstant, donada la situació de manca d'aparcament al viari del polígon, cal pensar
en propostes alternatives per oferir un nombre suficient de places a la calçada (veure
actuació 4.1), com ara la possibilitat de reconvertir carrils de circulació en
aparcament, donat que les intensitats de trànsit que s'enregistren en alguns vials no
requereixen de dos carrils de circulació. Quant a l'ús dels parterres com a
aparcament, caldria regularitzar-ho urbanísticament.

Per tant, una vegada decidides les línies d'actuació quant a l'aparcament, caldrà que
la Policia Local de Constantí es comprometi a efectuar controls d'aparcament de
forma regular a la zona industrial, per evitar la invasió de les voreres per part dels
vehicles.

Millora de la disciplina viària i aparcament sobre les 
voreres2.6Actuació

Permetre uns desplaçaments a peu còmodes i segurs.

 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
118 

2.2.7. Manteniment de la vegetació 

Línia estratègica 2 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt  - 

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió 5.000 € Evolució de l'accidentalitat al polígon
Manteniment: 5.000 €/any

Termini d’implantació
Fases 1, 2 i 3

Per tant, és urgent fer un manteniment adequat de la vegetació, que asseguri que els
elements ornamentals i arbustius no superin en cap cas els 0,5 m, evitant provocar en
qualsevol cas problemes de visibilitat a conductors o vianants.

Per altra banda, cal que s'efectuï un manteniment de les voreres quant a vegetació
invasiva, com per exemple al carrer Portugal. 

El treball de camp, així com les entrevistes a empreses i les enquestes als
treballadors/es, han posat de manifest que un dels principals problemes de seguretat
viària és provocat per una falta de manteniment de la jardineria i vegetació del
polígon. Les medianes de les avingudes principals (Puntes, Europa), amb tractament
de zona verda, sovint tenen una vegetació arbustiva massa alta, que causa
problemes de visibilitat a vianants i vehicles que hi circulen. En el cas dels vehicles, es
creen situacions perilloses en les cruïlles, causades per girs amb visibilitat insuficient.
En el cas dels vianants, la manca de visibilitat rau principalment en l'existència de
vegetació ornamental a les voreres, a l'alçada dels passos de vianants, el que
provoca que els conductors no puguin veure si hi ha vianants a punt de creuar el
carrer.

Actuació 2.7 Manteniment de la vegetació

Augmentar la comoditat i seguretat viària dels vianants i vehicles del polígon, 
mitjançant un manteniment adequat de la jardineria i la vegetació
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2.3. Mobilitat en modes motoritzats 

2.3.1. Creació d’un servei de transport públic interurbà entre Reus, els 
polígons industrials de Constantí i Riu Clar i Tarragona 

Línia estratègica 3 MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC

Objectiu

Descripció

A continuació es mostra el dimensionament i les característiques del servei proposat per la
redacció de l'estudi. Per al càlcul de costos s'ha aplicat l'estructura de costos de la
Generalitat, actualitzada a 2011. Per tal de fer front al finançament, caldrà que els diferents
agents (empresaris, administracions, sindicats i operador) arribin a un acord consensuat.

Creació d’un servei de transport públic interurbà entre 
Reus, els polígons industrials de Constantí i Riu Clar i 
Tarragona

Es proposa un itinerari el més directe possible entre l'estació de tren de Tarragona, l'estació
d'autobusos, el polígon Riu Clar i el polígon Constantí. El recorregut considerat (veure plànol 
16) és de 16 km, que amb una velocitat comercial de 30 km/h (considerant que bona part del
servei és interurbà), es podria efectuar en un temps d'uns 30 minuts. Per tant, amb un únic
vehicle es podria aconseguir una freqüència horària.

Amb aquesta actuació es pretèn millorar la cobertura territorial i horària del servei actual de
transport públic, actualment insuficient en especial pel que fa a la cobertura horària. Es
proposa un servei intermitent, àgil i directe, que cobreixi adequadament les hores d’entrada i
sortida dels treballadors/es, amb sortides al matí des de Tarragona a les de 6:25h, 7:25h i
8:25h i a la franja del migdia i tarda amb sortides a les 12:50h, 13:50h, 14:30h, 15:30h,
16:50h, 17:50h i 18:50h. En un inici es proposa un servei de dilluns a divendres feiners, durant
tot l'any (incloent el mes d'agost, ja que poques empreses tanquen aquest període).

Aconseguir un servei àgil i directe que connecti els principals centres urbans i les estacions
ferroviàries amb els polígons de Constantí i Riu Clar, per tal d’aconseguir augmentar la quota
modal del transport públic.

L’actuació es treballa en paral·lel amb el Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona, que incorpora
un estudi de la mobilitat del polígon Riu Clar. La diagnosi evidencia que prop d'un 60% dels
treballadors/es del polígon són residents a Reus o Tarragona. La diagnosi del pla posa de
manifest la necessitat de connectar el polígon industrial de Constantí, un dels més importants
de la zona, amb el municipi de Tarragona. D'altra banda, tot i que no es concreta en la
present proposta, també es considera important connectar Reus amb un altre dels polígons
importants de l'àmbit, el de Riu Clar.

3.1Actuació
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Línia estratègica 3 MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC

20,0
15,9

318,0
250,0

79.500,0
2.650,0

166.309,8 €
48.750,0 €

117.559,8 €

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt ·Actuacions 3.2 i 3.3

·Acció A2.5 del pdM del Camp de Tarragona  
Cost econòmic Millores del transport públic per carretera
Inversió: -
Manteniment: 117.560 €/any Indicadors de seguiment

Nbre. usuaris de les noves expedicions
Termini d’implantació
Fases 1, 2 i 3

Actuació 3.1
Creació d’un servei de transport públic interurbà entre 
Reus, els polígons industrials de Constantí i Riu Clar i 
Tarragona

km útils / dia
dies de servei / any
km útils / any
hores útils / any (30 km/h)
Costos / any
Ingressos / any (10 viatgers/exp)
Dèficit / any

increment expedicions /dia (A+T)
km útils / exp

Nou servei Tarragona - Reus per polígons
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2.3.2. Millora de la informació a l’usuari i a l’usuari potencial 

Línia estratègica 3 MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC

Objectiu

Descripció

L’anàlisi de la mobilitat del polígon industrial de Constantí denota que un 92% dels
treballadors/es no coneixen l’oferta existent de transport públic. Si no es coneixen les
possibilitats per accedir-hi en transport públic és gairebé impossible que algú es
plantegi deixar el vehicle privat a casa.

Donada aquesta situació de desconeixement de l'oferta de transport públic, i de la
modificació del servei proposada en l'actuació 3.1 (per tal de millorar la cobertura
territorial i horària del polígon industrial), es considera molt important realitzar una
campanya informativa de les possibilitats existents de transport públic per tal d’accedir
als polígon de Constantí, per tal de potenciar l’ús d’aquest mode de transport.

Millora de la informació a l’usuari i a l'usuari 
potencial3.2Actuació

Oferir una informació homogènia dels serveis de transport públic de qualitat suficient, 
prou clara i entenedora.

Per altra banda, la diagnosi de l’estudi posa en evidència que l'alternativa per accedir
al polígon en transport públic és molt difícil, ja que els horaris de la línia existent no
s'adeqüen a les hores d’entrada i sortida dels treballadors/es.

Es proposa, així, editar un informatiu de butxaca amb l’oferta de transport públic
disponible (incorporant, si s’escau, les actuacions que es proposen en aquest
document).

Aquest fulletó haurà de contenir els horaris existents, així com els recorreguts i les
combinacions coordinades de forma senzilla i entenedora. El públic destinatari són els
treballadors/es i visitants del polígon, per tant caldrà fer-lo arribar a les empreses.

Per altra banda, és del tot necessari assegurar que les parades d’autobús contenen
una informació mínima sempre actualitzada, clara, homogènia i accessible. A
Catalunya actualment la informació al viatger és molt desigual, i en molts casos
inexistent. 

Es pot valorar la possibilitat d’incorporar elements de senyalització per tal d’indicar la
localització de les parades d’autobús. Per últim a les estacions de tren i d'autobús de
Reus i Tarragona fóra bo indicar mitjançant un panell informatiu el temps d’espera per
a cada línia d’autobús.
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Línia estratègica 3 MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt ·Acció A2.2.1 del pdM del Camp de Tarragona:

Informació a l'usuari
Cost econòmic ·Acció A2.2.2 del pdM del Camp de Tarragona:
Inversió: 5.000 € Informació dinàmica a l'usuari
Manteniment:el que pertoqui ·Actuacions 3.1 i 3.3

Termini d’implantació Indicadors de seguiment
Fases 1, 2 i 3 % treballadors que coneixen l’oferta de TPC

% parades amb informació correcta

Actuació 3.2 Millora de la informació a l’usuari i a l'usuari 
potencial
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2.3.3. Millora de l’equipament de les parades d’autobús 

Línia estratègica 3 MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt ·Acció A2.2.1 del pdM del Camp de Tarragona:

Informació a l'usuari
Cost econòmic ·Acció A2.2.2 del pdM del Camp de Tarragona:
Inversió (10 pals parada) 5.000 € Informació dinàmica a l'usuari
Inversió (il·luminació) 25.000 € ·Actuacions 3.1 i 3.2
Manteniment:el que pertoqui

Indicadors de seguiment
Termini d’implantació % treballadors que coneixen l’oferta de TPC
Fase 1 % parades amb informació correcta

Millora de l’equipament de les parades d’autobús3.3Actuació

Per últim, és del tot necessari il·luminar adequadament les parades de transport
públic, amb un enllumenat especial que confereixi una sensació de seguretat
suficient.

Millorar la concepció del TPC i les condicions d’espera i d’accés a l’autobús.

Les parades d’autobús representen el servei de transport públic a la via pública. Es
tracta d’uns equipaments visibles per a tots els treballadors/es del polígon. L’estat
d’aquestes parades, doncs, informa, de manera inconscient, i potser erròniament, del
servei que hi ha al darrere.

En aquest sentit, cal treballar per millorar les parades dels polígon, per tal
d’aconseguir un aspecte atractiu que animi a usuaris potencials d’autobús a fer-lo
servir. En primer lloc, és del tot necessari que els punts de parada del servei
disposin d'almenys un pal de parada, ja que al polígon només estan senyalitzades
les parades en un sentit.

Per altra banda, les parades han de contenir sempre informació actualitzada, amb
horaris, itineraris i plànol del recorregut de la línia que hi efectua parada (veure
actuació 3.2).
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2.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

2.4.1. Regulació de l’aparcament de turismes i de vehicles pesants 

Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Objectiu

Descripció

El polígon industrial de Constantí no disposa de cap zona d'aparcament públic per a
camions el que provoca que quan aquests vehicles no poden assolir la seva
destinació (bé perquè arriben en un horari en què l'empresa està tancada, bé perquè
esperen la mercaderia, etc) aparquen allà on poden, incloent carrils de circulació a
l'Av. de les Puntes.

D'altra banda, per a turismes a la fase 2 del polígon s'ha contemplat un espai
d'aparcament a banda i banda de cada vial. No obstant, a la fase 1 (la major part del
polígon) només s'han habilitat cordons d'aparcament a determinats trams dels carrers
Grècia, França, Dinamarca, Bèlgica i Luxemburg (gràcies a la conversió d'aquests
vials en carrers de sentit únic). En principi, el disseny urbanístic del polígon contempla
que les parcel·les de la fase 1 es resolguin l'aparcament internament, fora de la via
pública. Tanmateix, algunes de les activitats del polígon requereixen de més places
d'aparcament de les destinades, per tant els vehicles acaben ocupant molts dels
espais annexos a les voreres destinats a parterres (urbanísticament zones verdes).
Aquest fet es veu agreujar durant les hores de dinar (13-15h) en què els voltants dels
restaurants reben una important afluència de vehicles, alguns dels quals aparquen
sobre les voreres.

Es proposa destinar a aparcament provisional de vehicles pesants un dels solars
encara per desenvolupar. Aquest espai hauria de tenir unes dimensions mínimes de
0,25 ha, això és una capacitat d’uns 25 camions, i la gestió es podria portar des d’una
associació de transportistes, per exemple seguint el model de gestió acurada i preus
rentables (uns 90€/mes) de CEAT al polígon Francolí. Una segona opció és habilitar
un solar com a aparcament de camions, sense cap entitat responsable de la seva
gestió, amb l'objectiu d'evitar els aparcaments que provoquen situacions d'inseguretat
viària. Aquesta zona d'aparcament hauria de disposar d'una senyalització específica
des de les vies d'accés, i estar indicat als panells informatius dels accessos.

Actuació 4.1 Regulació de l'aparcament de turismes i de vehicles 
pesants

Oferir espais d'aparcament regulat per evitar l'ocupació de voreres i carrils de 
circulació per part de turismes i camions.
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Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Mitjà ·Acció A4.4 del pdM del Camp de Tarragona  

Actuacions en aparcament de camions
Cost econòmic
Inversió (P 25 camions): 56.250 € Indicadors de seguiment
Manteniment: Nbre. places aparcament regulades

Termini d’implantació
Fase 2

Quant als parterres, en principi l'ús d'aparcament no està contemplat urbanísticament.
Bé caldria dur a terme una modificació del POUM o bé caldria prohibir i sancionar l'ús
d'aparcament sobre aquests espais (pavimentats o no). En cas que es reguli la
prohibició, caldria buscar espais alternatius d'aparcament, ja que la demanda supera
l'oferta en determinades zones del polígon. Una possibilitat, aplicable a l'Av. Europa i
l'Av. de les Puntes, podria ser reduir els carrils de circulació de 2+2 a 1+1 i crear dos
cordons d'aparcament.

Actuació 4.1 Regulació de l'aparcament de turismes i de vehicles 
pesants
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2.4.2. Millora de la senyalització horitzontal i vertical 

Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt -

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió: 55.000 €/seny.vert. % de senyals verticals adequats

275.000 €/seny.horitz. % xarxa viària del polígon amb senyalització 
Manteniment: 5.000 €/any horitzontal correcta i visible

Termini d’implantació
Fases 1, 2 i 3

Es proposa que l'Ajuntament de Constantí destini una partida anual a renovació i
manteniment d’aquesta senyalització.

Millora de la senyalització horitzontal i vertical4.2Actuació

Oferir les condicions òptimes de visibilitat dels senyals de la via pública i 
homogeneïtzar la senyalització horitzontal i vertical.

El treball de camp ha aflorat diferents punts al polígon on la senyalització horitzontal i
vertical són incoherents entre sí. Aquest fet provoca que alguns usuaris utilitzin vies
en doble sentit quan en principi són unidireccionals, o no prenguin determinades
precaucions en algunes cruïlles on la senyalització no és completa. El plànol 6
mostra aquestes localitzacions amb una senyalització insuficient o incoherent. Per
altra banda, cal modificar la localització dels senyals que s'entorpeixen entre ells, tal i
com s'ha detectat a la diagnosi. En general, el sistema de senyalització vertical i
horitzontal ha de ser visible, clar i entenedor, i s'ha d'assegurar un manteniment
adequat d’aquests senyals, ja que de vegades la vegetació, o altres obstacles com
camions aparcats, impedeixen la visibilitat dels senyals, creant confusió als
conductors i situacions d’inseguretat viària.

 



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
127

2.4.3. Millora de la senyalització indicativa i reducció de l'impacte de la 
mobilitat de vehicles pesants 

Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Objectiu

Descripció

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt  - 

Cost econòmic Indicadors de seguiment
Inversió: 15.750 € Nombre de vehicles pesants aparcats a la 
3 panells informatius 3.000 € via pública
40 senyals verticals amb
cartelleria tipus lames 20.400 €

Termini d’implantació
Fase 1

Un dels problemes que destaquen els empresaris i treballadors del polígon és la
manca d'una senyalització informativa i orientativa de les empreses i els carrers del
polígon. El treball de camp constata una accessibilitat complicada a determinats
carrers. A més, la falta de panells informatius en bon estat als accessos del polígon
provoca que xofers de camions i altres visitants tinguin complicacions a l'hora de
trobar les destinacions. A banda, la complicada numeració dels carrers (sovint les
empreses s'acaben identificant com 's/n') provoca encara més dificultats d'orientació.

Es proposa realitzar un Pla de Senyalització indicativa, de forma que la senyalització
al llarg del polígon sigui homogènia, clara i entenedora. Per començar, es proposa
instal·lar panells amb la localització de les empreses, els noms dels carrers i els
sentits de circulació, als 3 accessos al polígon. A partir d'aquí, es proposa indicar els
itineraris fins als diferents carrers, així com indicar les diferents sortides del polígon.

Al plànol 17 es mostra una proposta de localització de la senyalització informativa i
orientativa al polígon, que inclou 3 panells informatius als accessos i 40 senyals
verticals amb cartelleria tipus lames.

Millora de la senyalització indicativa i reducció de 
l'impacte de la mobilitat de vehicles pesants4.3Actuació

Facilitar la circulació des de les vies d’accés als polígons i disminuir l’impacte dels 
vehicles pesants.
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2.4.4. Millora de la seguretat viària 

Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Objectiu

Descripció

Millora de la seguretat viària4.4Actuació

Disminuir l’accidentalitat als polígons i els seus accessos.

A continuació es mostren els dissenys previstos des de l'Ajuntament i la Generalitat. La
localització de les actuacions es pot consultar al plànol 17.

Les enquestes als treballadors/es i les entrevistes a les empreses posen de manifest
que la seguretat viària és un dels aspectes que preocupen als usuaris del polígon. De
fet, més d'un 40% de les empreses manifesta que algun dels seus treballadors/es han
patit accidents de trànsit, i diverses persones afirmen que cal millorar els accessos i
connectivitat interna per disminuir l'accidentalitat.

L'Ajuntament de Constantí té redactats projectes executius de 4 noves rotondes dins del
polígon. Per altra banda, la Generalitat també compta amb un projecte de nou accés des
de la carretera TV-7211, que el POUM de Constantí proposa repercutir entre els
diferents desenvolupaments industrials previstos al polígon. Per últim, el POUM de
Constantí també contempla una nova rotonda des de la carretera TP-7225, a
desenvolupar amb el pla parcial 12 'PIC-Nord'. El nou accés des de la C-422 ja compta
amb una rotonda.

Av. de les Puntes

Grècia

Av. de les Puntes

Av. Europa

Av. Europa

Bèlgica

Av. Europa

Grècia
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Línia estratègica 4 MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT

Grau de prioritat Interrelació amb altres accions
Alt

Cost econòmic
Inversió: no aplicable al Pla
Manteniment: -

Indicadors de seguiment
Termini d’implantació Evolució de l’accidentalitat als accessos 
Fase 3 i vials del polígon

Actuacions 2.7 i 4.2

Acció A7.2 del pdM del Camp de 
Tarragona: Acció coordinada per 
reduir els accidents de trànsit

Altres actuacions relacionades amb la seguretat viària que cal dur a terme són el
manteniment de la jardineria del polígon per garantir unes bones condicions de visibilitat,
i la coherència de la senyalització, ja esmentades en les actuacions 2.7 i 4.2,
respectivament.

Actuació 4.4 Millora de la seguretat viària

Des de la redacció del present document s’aposta per l’execució d’aquestes actuacions
com a millora clau de la seguretat viària en l’àmbit d’estudi. D'altra banda, és del tot
necessari que aquestes actuacions contemplin una adequada permeabilitat per als
modes no motoritzats (vianants i bicicletes). Es proposa prioritzar aquelles rotondes on
en l'actualitat tampoc hi ha regulació semafòrica, com ara la de l'Av. de les Puntes - Av.
Europa i la de l'Av. de les Puntes amb el carrer Grècia.
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3. Resum del programa d’actuacions 

 

peu

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

peu1-1 Senyalització vertical de pas de vianants 
amb contorn intermitent (llums LEDS)

A banda i banda de la nova senyalització 
horitzontal, per reforçar-la

1 38 senyals 1.200 €/unitat 45.600

peu1-2 Construcció de passos per a vianants amb 
guals tipus 120, adaptats per a PMR, i 
rebaix de la mitjana a nivell de la calçada 
en la zona de creuament de vianants

Nous passos de vianants entre ambdós 
costats de l'avinguda Europa

1 7 passos de vianants 10.000 €/pas 70.000

peu1-3 Construcció de passos per a vianants amb 
guals tipus 120, adaptats per a PMR, i 
rebaix de la mitjana a nivell de la calçada 
en la zona de creuament de vianants

Nous passos de vianants entre ambdós 
costats del carrer Àustria

2 4 passos de vianants 10.000 €/pas 40.000

peu1-4 Construcció de passos per a vianants amb 
guals tipus 120, adaptats per a PMR, i 
rebaix de la mitjana a nivell de la calçada 
en la zona de creuament de vianants

Nous passos de vianants entre ambdós 
costats de l'avinguda de les Puntes

3 8 passos de vianants 10.000 €/pas 80.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

peu5-1 Senyalització horitzontal i vertical de 
passos de vianants

veure plànol 14 1 21 passos de vianants 800 €/pas 16.800

peu5-3 Manteniment de la senyalització 2 2 anys 5.000 €/any 10.000
peu5-4 Manteniment de la senyalització 3 2 anys 5.000 €/any 10.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

peu6-1 Control de l'aparcament regular per part de 
la Policia Local de Constantí 

En alguns carrers del polígon es detecten 
situacions irregulars d'aparcament. Cal 
efectuar controls aleatoris al polígon, 
especialment per assegurar que els 
vianants disposen d'un espai adequat per a 
desplaçar-se

1, 2 3

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

peu7-1 Manteniment i neteja de les voreres, 
parterres i medianes

Cal fer un manteniment adequat de la 
jardineria i vegetació per tal de garantir una 
visibilitat òptima que eviti situacions 
d'inseguretat viària

1 2 anys 5.000 €/any 10.000

peu7-2 Manteniment i neteja de les voreres, 
parterres i medianes

Cal fer un manteniment adequat de la 
jardineria i vegetació per tal de garantir una 
visibilitat òptima que eviti situacions 
d'inseguretat viària

2 2 anys 5.000 €/any 10.000

peu7-3 Manteniment i neteja de les voreres, 
parterres i medianes

Cal fer un manteniment adequat de la 
jardineria i vegetació per tal de garantir una 
visibilitat òptima que eviti situacions 
d'inseguretat viària

3 2 anys 5.000 €/pas 10.000

P5. Garantir una adequada senyalització dels passos de vianants
Amidament aproximat Preu unitari aprox. 

(sense IVA)

P7. Manteniment de la vegetació

MILLORA DE LA MOBILITAT A PEU

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

P1. Permeabilització de les avingudes principals: carrer Àustria, avinguda Europa i avinguda de les Puntes

P6. Millora de la disciplina viària i aparcament sobre les voreres

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

ges

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques 
específiques

Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

ges1-1 Promoció del cotxe compartit amb els 
instruments existents i del futur portal que 
pugui crear l'ATM del Camp de Tarragona

Informar els treballadors/es 
respecte de les bases de dades 
existents a nivell municipal i 
autonòmic

1, 2, 3

Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

G.1. Promoció del cotxe compartit

GESTIÓ DE LA MOBILITAT

Amidament aproximat



 
Recomanacions de mobilitat per al polígon industrial de Constantí 

 
131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bici

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

bici2-1 Construcció/senyalització de carril-bici 
bidireccional amb pavimentació, 
senyalització i il·luminació.

Els itineraris que es proposen són seguint 
la xarxa de camins existent entre el nucli 
urbà de Constantí i el polígon.

2 2.400 m. 100 €/ml 240.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

bici3-1 Instal·lació d'aparcament per a bicicletes 
tipus barra U-invertida

Promoure la creació d’espais reservats per 
a l’aparcament de bicicletes en els 
accessos principals de les empreses i 
equipaments situats dins l’àmbit d’estudi 
(considerar criteris de proximitat, seguretat, 
atractivitat i comfort)

1 30 barres 100 €/barra 3.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

bici4-1 Organització d'acte per a la promoció de la 
bicicleta

Acte d'inauguració dels itineraris ciclables 
de connexió amb el polígon des de Reus i 
Constantí

2 1 acte 2.000 €/acte 2.000

bici4-2 Elaboració de material de difusió / tallers Informació sobre itineraris ciclables, 
prevenció personal de robatoris, educació 
viària, etc. Fer especial èmfasi en els 
itineraris de connexió entre els centres 
urbans propers i el polígon industrial

2 2 anys 500 €/any 1.000

bici4-3 Elaboració de material de difusió / tallers Informació sobre itineraris ciclables, 
prevenció personal de robatoris, educació 
viària, etc. Fer especial èmfasi en els 
itineraris de connexió entre els centres 
urbans propers i el polígon industrial

3 2 anys 500 €/any 1.000

B.4. Promoció de l'ús de la bicicleta

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

B.3. Aparcaments per a bicicletes

 (60 places)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

B.2. Creació d'itineraris ciclables i de vianants d’accés als polígons

MILLORA DE LA MOBILITAT EN BICICLETA

tp

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Increment 
dèficit (€)

tp1-1 Explotació d'un servei d'autobús urbà - 
interurbà entre el polígon de Constantí, 
Constantí, polígon de Riu Clar i Tarragona. 
Adequació dels horaris a les necessitats 
dels treballadors/es.

En l'àmbit urbà el servei ha de permetre una 
connexió ràpida entre les estacions de tren, 
d'autobús i les connexions interurbanes. El 
trajecte ha de ser el més directe i ràpid possible. 
Veure plànol 16

1 2 anys 117.560 €/any 235.120

tp1-2 Idem anterior Idem anterior 2 2 anys 117.560 €/any 235.120
tp1-3 Idem anterior Idem anterior 3 2 anys 117.560 €/any 235.120

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

tp2-1 Elaboració de material de difusió Informació referent a als serveis de transport 
públic existents. Edició informatiu de butxaca a 
distribuir per totes les empreses, sindicats i 
ajuntaments

1 1 número/
any

x 2 anys 2.500,0 € 5.000

tp2-2 Elaboració de material de difusió Informació referent a als serveis de transport 
públic existents. Edició informatiu de butxaca a 
distribuir per totes les empreses, sindicats i 
ajuntaments

2 1 número/
any

x 2 anys 1.000,0 € 2.000

tp2-3 Elaboració de material de difusió Informació referent a als serveis de transport 
públic existents. Edició informatiu de butxaca a 
distribuir per totes les empreses, sindicats i 
ajuntaments

3 1 número/
any

x 2 anys 1.000,0 € 2.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

tp3-1 Instal·lació de pal de parada Totes les parades del polígon hauran de disposar 
com a mínim d'un pal de parada que contingui la 
informació actualitzada dels serveis que hi 
discorren

1 10 unitats 400,0 €/unitat 4.000

tp3-2 Instal·lació d'enllumenat a totes les 
parades

Totes les parades del polígon hauran de disposar 
d'il·luminació que garanteixi una sensació de 
seguretat a tots els usuaris

1 10 unitats 2.500,0 €/unitat 25.000

MILLORA DE LA MOBILITAT EN TRANSPORT COL·LECTIU

Amidament aproximat

TP1. Millora del servei d'autobús als polígons

TP2. Millora de la informació a l'usuari i a l'usuari potencial

TP3. Millora de l'equipament de les parades d'autobús

Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)
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veh

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

veh1-1 Adequar espais d'aparcament regulat per 
evitar l'ocupació de voreres i carrils de 
circulació per part de turismes i camions

Veure plànol 17 2 25 places/camions 2.250 €/plaça 56.250

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

veh1-1 Aconseguir un sistema de senyalització 
horitzontal i vertical visible, clar i 
entenedor, amb senyals dimensionades 
per a polígons industrials

Tot el polígon 1 12 km viari 330.000

veh1-2 Aconseguir un sistema de senyalització 
horitzontal i vertical visible, clar i 
entenedor, amb senyals dimensionades 
per a polígons industrials

Tot el polígon 2 2 anys 5.000 €/any 10.000

veh1-3 Aconseguir un sistema de senyalització 
horitzontal i vertical visible, clar i 
entenedor, amb senyals dimensionades 
per a polígons industrials

Tot el polígon 3 2 anys 5.000 €/any 10.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

veh3-1 Pla de senyalització indicativa que 
contempli de forma integral els accessos 
al polígon i als diferents vials, amb els 
noms dels carrers. Aquesta senyalització 
també haurà de contenir informació 
indicativa del possible futur aparcament de 
vehicles pesants provisional

Veure plànol 17. Senyalització vertical amb 
cartelleria tipus lames

1 40 senyals 510 €/senyal 20.400

veh3-1 Disseny i col·locació de 3 plafons 
informatius als accessos al polígon

Veure plànol 17. Plafons que contenen 
informació de la localització de les 
empreses, els noms dels carrers i els 
sentits viaris

1 3 panells informatius 1.000 €/panell 3.000

Codi Actuació tipus Ubicació i característiques específiques Fase 
exec.

Cost 
inversió (€)

veh4-1 Construcció de 3 nous accessos des de la 
N-340

Accessos als polígons de Sant Pere 
Molanta i la Masia-la Carrerada-Can 
Merlinès, des de la N-340. El Ministerio de 
Fomento té els projectes aprovats i 
finançarà les actuacions

2, 3

V.1. Aparcament: Regulació de l'aparcament de turismes i de vehicles pesants
Amidament aproximat Preu unitari aprox. 

(sense IVA)

V.4. Circulació: Millora de la seguretat viària en la N-340

MILLORA DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT

Amidament aproximat

V.3. Circulació: Millora de la senyalització indicativa i reducció de l'impacte de la mobilitat de vehicles pesants

Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

V.2. Circulació: Millora de la senyalització vertical i horitzontal

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)

Amidament aproximat Preu unitari aprox. 
(sense IVA)
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1 2 3 Euros %
Inversió Mobilitat a peu 142.400 60.000 100.000 302.400 30%
Inversió Mobilitat en bicicleta 3.000 243.000 1.000 247.000 24%
Inversió Mobilitat amb transport públic 34.000 2.000 2.000 38.000 4%
Inversió Mobilitat en vehicle privat 353.400 66.300 10.000 429.700 42%
Subtotal inversió per fase 532.800 371.300 113.000 1.017.100 100%

Explotació serveis transport públic 235.120 235.120 235.120 705.359 100%
Manteniment gestor de la mobilitat 0 0 0 0 0%
Subtotal per fase 235.120 235.120 235.120 705.359 100%

TOTAL 767.920 606.420 348.120 1.722.459 €

2 2 2 6 anys
266.400 185.650 56.500 169.517 €/any
117.560 117.560 117.560 117.560 €/any

0 0 0 0 €/any
383.960 303.210 174.060 287.076 €/any

   RESUM DEL PROGRAMA D'ACTUACIONS

Gestió de la mobilitat (€/any)
Incr. dèficit explotació anual aprox. (€/any)

Total per mode

Durada de la fase d'actuació (anys)
Cost d'inversió anual aprox. (€/any)

Fase
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V. ANNEXOS 

1. Dades facilitades per la Diputació de Tarragona 
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2. Resultats dels aforaments automàtics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 0 1 2 4 7 0,2
1 0 4 2 2 8 0,2
2 1 8 1 0 10 0,3
3 1 4 1 8 14 0,4

Municipio: Carrils 2 4 3 11 17 24 55 1,6
Lugar: Tiempo: Sol 5 14 36 49 34 133 3,8

Sentido: 6 30 30 59 79 198 5,6
Fecha: 7 66 109 166 172 513 14,6

8 85 68 71 96 320 9,1
9 65 52 34 47 198 5,6

10 38 50 46 42 176 5,0
11 43 31 41 44 159 4,5
12 46 46 39 60 191 5,4
13 31 49 59 54 193 5,5

1.302 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 37,1 14 52 30 113 99 294 8,4
853 Mañana (8 a 12 h.) 24,3 15 71 57 71 64 263 7,5
449 Tarde (17 a 20 h.) 12,8 16 43 43 47 52 185 5,3

3.241 16 horas (6 a 22 h.) 92,2 17 53 52 48 41 194 5,5
513  Hora punta entera (7:00 a 8:00) 14,6 18 48 39 36 38 161 4,6

Indice de variación 29% 19 35 24 14 21 94 2,7
Total Vehículos 3514 20 19 15 17 5 56 1,6

21 10 16 16 4 46 1,3
22 1 4 2 8 15 0,4
23 5 17 6 3 31 0,9

Av.de les Puntes
Dijous, 21 d'Octubre

RESUMEN ESTADÍSTICO

Vehiculos %

 PUNTO: 1

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

Constantí
Carretera del poligon

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0  .  .  . 4  .  .  . 8  .  .  . 12  .  .  . 16  .  .  . 20  .  .  . 24
Hora

Percentatge
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HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 5 3 3 6 17 0,4
1 7 3 5 1 16 0,4
2 0 5 3 7 15 0,4
3 0 0 3 4 7 0,2

Municipio: Carrils 2 4 10 5 12 2 29 0,7
Lugar: Tiempo: Sol 5 7 16 21 16 60 1,5

Sentido: 6 32 24 30 33 119 3,0
Fecha: 7 47 36 34 38 155 3,8

8 62 56 39 52 209 5,2
9 70 55 45 50 220 5,5
10 69 64 63 50 246 6,1
11 63 59 35 53 210 5,2
12 59 36 49 145 289 7,2
13 90 75 55 89 309 7,7

1.931 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 47,9 14 90 38 44 41 213 5,3
885 Mañana (8 a 12 h.) 22,0 15 72 62 54 84 272 6,8

1.046 Tarde (17 a 20 h.) 26,0 16 50 71 68 70 259 6,4
3.810 16 horas (6 a 22 h.) 94,6 17 61 84 76 131 352 8,7
398  Hora punta entera (18:00 a 19:00) 9,9 18 118 122 73 85 398 9,9

Indice de variación 41% 19 110 62 72 52 296 7,3
Total Vehículos 4028 20 49 28 39 25 141 3,5

21 18 39 25 40 122 3,0
22 23 19 7 9 58 1,4
23 3 2 4 7 16 0,4

TP-7225
Dijous, 21 d'Octubre

RESUMEN ESTADÍSTICO

Vehiculos %

 PUNTO: 1

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

Constantí
Carretera del poligon

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0  .  .  . 4  .  .  . 8  .  .  . 12  .  .  . 16  .  .  . 20  .  .  . 24
Hora

Percentatge
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HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 0 0 5 4 9 0,2
1 5 1 1 0 7 0,1
2 1 5 1 3 10 0,2
3 1 4 4 0 9 0,2

Municipio: Carrils 2 4 6 7 8 7 28 0,6
Lugar: Tiempo: Sol 5 9 18 57 41 125 2,5

Sentido: 6 28 32 57 67 184 3,7
Fecha: 7 71 104 185 188 548 10,9

8 93 93 103 142 431 8,6
9 93 93 73 89 348 6,9
10 76 93 79 96 344 6,8
11 96 77 80 83 336 6,7
12 106 97 98 101 402 8,0
13 55 76 102 69 302 6,0

2.214 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 44,0 14 57 69 99 85 310 6,2
1.459 Mañana (8 a 12 h.) 29,0 15 81 78 85 68 312 6,2
755 Tarde (17 a 20 h.) 15,0 16 76 90 109 63 338 6,7

4.796 16 horas (6 a 22 h.) 95,3 17 71 62 78 89 300 6,0
548  Hora punta entera (7:00 a 8:00) 10,9 18 90 75 50 64 279 5,5

Indice de variación 40% 19 60 53 32 31 176 3,5
Total Vehículos 5030 20 26 35 45 14 120 2,4

21 24 8 25 9 66 1,3
22 5 8 5 7 25 0,5
23 3 5 7 6 21 0,4

Vehiculos %

 PUNTO: 2

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

RESUMEN ESTADÍSTICO

Constantí
Av.Europa
Entrada polígon
Dijous, 21 d'Octubre

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0  .  .  . 4  .  .  . 8  .  .  . 12  .  .  . 16  .  .  . 20  .  .  . 24
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Percentatge
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HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 4 5 1 4 14 0,3
1 6 0 5 2 13 0,3
2 1 3 5 1 10 0,2
3 1 2 0 5 8 0,2

Municipio: Carrils 2 4 6 3 7 8 24 0,5
Lugar: Tiempo: Sol 5 25 13 19 37 94 2,0

Sentido: 6 42 28 32 29 131 2,8
Fecha: 7 30 69 48 63 210 4,5

8 71 55 71 67 264 5,6
9 77 80 56 78 291 6,2
10 69 73 68 81 291 6,2
11 72 88 68 80 308 6,5
12 68 77 113 123 381 8,1
13 75 94 66 105 340 7,2

2.298 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 48,7 14 77 69 55 58 259 5,5
1.154 Mañana (8 a 12 h.) 24,5 15 56 76 65 71 268 5,7
1.144 Tarde (17 a 20 h.) 24,3 16 88 71 91 100 350 7,4
4.480 16 horas (6 a 22 h.) 95,0 17 94 93 83 122 392 8,3
458  Hora punta entera (18:00 a 19:00) 9,7 18 122 133 99 104 458 9,7

Indice de variación 53% 19 95 77 57 65 294 6,2
Total Vehículos 4715 20 29 43 35 24 131 2,8

21 24 24 15 49 112 2,4
22 23 9 5 12 49 1,0
23 17 3 2 1 23 0,5

Sortida polígon
Dijous, 21 d'Octubre

RESUMEN ESTADÍSTICO

Vehiculos %

 PUNTO: 2

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

Constantí
Av. Europa

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS
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HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 1 0 1 5 7 0,4
1 1 2 1 0 4 0,2
2 1 0 0 0 1 0,1
3 0 0 2 0 2 0,1

Municipio: Carrils 2 4 2 2 4 3 11 0,6
Lugar: Tiempo: Sol 5 5 12 28 14 59 3,3

Sentido: 6 10 11 37 33 91 5,0
Fecha: 7 32 46 78 72 228 12,6

8 40 43 35 48 166 9,2
9 34 26 20 35 115 6,3
10 17 25 25 34 101 5,6
11 39 24 29 32 124 6,8
12 23 39 43 21 126 6,9
13 35 34 41 21 131 7,2

692 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 38,1 14 41 35 35 39 150 8,3
506 Mañana (8 a 12 h.) 27,9 15 40 41 25 44 150 8,3
186 Tarde (17 a 20 h.) 10,3 16 16 37 29 30 112 6,2

1.724 16 horas (6 a 22 h.) 95,0 17 21 22 25 20 88 4,9
228  Hora punta entera (7:00 a 8:00) 12,6 18 28 19 20 6 73 4,0

Indice de variación 35% 19 10 6 7 2 25 1,4
Total Vehículos 1814 20 3 5 8 9 25 1,4

21 2 4 8 5 19 1,0
22 1 0 0 1 2 0,1
23 3 0 0 1 4 0,2

Sortida polígon
Dijous, 21 d'Octubre

RESUMEN ESTADÍSTICO

Vehiculos %

 PUNTO: 3

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

Constantí
Av.de les Puntes

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS

0,0
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HORA CUARTOS DE HORA   TOTAL %

0 2 3 0 5 10 0,5
1 1 0 1 2 4 0,2
2 1 0 0 2 3 0,2
3 2 0 0 1 3 0,2

Municipio: Carrils 2 4 1 4 4 4 13 0,7
Lugar: Tiempo: Sol 5 7 5 11 28 51 2,7

Sentido: 6 23 13 15 21 72 3,8
Fecha: 7 36 13 41 35 125 6,7

8 29 23 44 28 124 6,6
9 28 23 28 21 100 5,3
10 34 30 28 45 137 7,3
11 22 42 38 29 131 7,0
12 25 36 24 53 138 7,4
13 32 29 32 45 138 7,4

860 7 horas (8-12 i 17-20 h.) 46,0 14 42 19 32 24 117 6,3
492 Mañana (8 a 12 h.) 26,3 15 30 28 26 49 133 7,1
368 Tarde (17 a 20 h.) 19,7 16 18 44 24 34 120 6,4

1.762 16 horas (6 a 22 h.) 94,2 17 35 27 44 37 143 7,6
143  Hora punta entera (17:00 a 18:00) 7,6 18 32 46 31 32 141 7,5

Indice de variación 52% 19 19 23 28 14 84 4,5
Total Vehículos 1871 20 7 7 4 5 23 1,2

21 6 6 4 20 36 1,9
22 13 3 1 2 19 1,0
23 4 0 0 2 6 0,3

Entrada polígon
Dijous, 21 d'Octubre

RESUMEN ESTADÍSTICO

Vehiculos %

 PUNTO: 3

CONTAJE AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS 2010

Constantí
Av.de les Puntes

EVOLUCIÓN HORARIA DEL VOLUMEN DE VEHÍCULOS

0,0
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1,0
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Percentatge
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VI. PLÀNOLS 

 

1. Àmbit d’estudi 

2. Ortofotomapa 

3. Sectors de creixement i parcel·lació 

4. Oferta de transport públic 

5. Aranya de trànsit 

6. Inventari i anàlisi de la xarxa viària 

7. Orígens dels treballadors/es 

8. Localització de les empreses 

9. Nombre de treballadors/es totals 

10. Nombre de treballadors/es en plantilla al polígon 

11. Enquestes retornades per empresa 

12. Percentatge de participació dels treballadors/es per empresa 

13. Cobertura de les parades d’autobús 

14. Propostes per a la millora de la mobilitat a peu 

15. Proposta de xarxa ciclable 

16. Proposta d’autobús PIC – Riu Clar – Tarragona 

17. Propostes per al vehicle motoritzat 
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