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INTRODUCCIÓ
1. Presentació i objectius de les Recomanacions de Mobilitat
Les recomanacions de Mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou tenen com
a objectiu analitzar i proposar recomanacions per millorar la mobilitat de l’àmbit d’estudi tenint
present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies, tot fomentant els
desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels
articles 2 i 3 de la Llei de la Mobilitat i desenvolupant al territori allò que determinen les
Directrius Nacionals de Mobilitat, en coherència amb les directrius del planejament territorial
vigent a Vila-Seca i Salou.
Les presents Recomanacions de mobilitat analitzen el sistema de mobilitat actual i el futur, amb
el ple desplegament de les activitats i infraestructures previstes en el planejament. El document
s’articula a partir de l’accessibilitat actual en els diferents modes de transport motoritzats i no
motoritzats tant d’accés com a l’interior del C.R.T., essent objecte d’estudi els fluxos de
residents, visitants del parc, treballadors. En segon lloc, el focus es posarà en la mobilitat
futura, en diferents escenaris de mobilitat i ordenació. En definitiva, el Pla ha de determinar les
estratègies i les recomanacions necessàries per a la millora a efectes mediambientals,
econòmics i socials-de l’accessibilitat i el transport al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i
Salou i al seu àmbit d’influència. Entre d’altres, el Pla estudiarà les millores a realitzar en el
transport públic existent i fomentarà iniciatives alternatives a la mobilitat en cotxe privat, seguint
les orientacions marcades pel Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona.

2. Marc legal
El present document consisteix, tal com el seu nom indica, en la presentació d’unes
recomanacions per a la Mobilitat de l’àmbit, que s’emmarca dins de la Llei 9/2003, de la
mobilitat. Aquesta llei estableix com a objectius de les polítiques de mobilitat, entre d’altres, el
d’integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat , de
manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat
als centres generadors de la mobilitat amb el mínim impacte ambiental possible, i de la manera
més segura possible.
L’article 8 de la llei determina els plans específics de mobilitat com l’instrument que té per
objecte el desenvolupament sectorial de les Directrius Nacionals de Mobilitat per als diferents
mitjans o infraestructures de mobilitat. Per altra banda, en el Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya (2008-2012) es determina que, en el període de vigència del mateix caldrà dur a
terme els estudis específics de mobilitat en els pols singulars, incidint també en les condicions
dels desplaçaments laborals.
Paral·lelament, l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, full de ruta de 102 mesures per canviar el
model de competitivitat català i adequar-lo al nou marc internacional, estableix en el bloc 4 de
competitivitat empresarial, en l’actuació 72 sobre la promoció integral dels polígons industrials,
actuar a Port Aventura, mitjançant la realització d’un pla de mobilitat que configurarà les
estratègies de mobilitat sostenible a partir de la diagnosi de la mobilitat, i concretarà
objectius temporals, farà propostes operatives i establirà indicadors de control i seguiment del
pla.
D’altra banda, el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona, aprovat inicialment al març
del 2010, inclou un eix d’actuació específic sobre la integració de polítiques urbanístiques amb
la planificació de la mobilitat.
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3. Metodologia
Partint del Plec de Prescripcions Tècniques, l’estudi s’articula a partir de la definició de 3
mòduls i 6 fases de treball diferenciades, però interrelacionats durant tot el procés.

Figura 1. Fases d’elaboració de les Recomanacions de Mobilitat per al C.R.T. Font: elaboració
pròpia.

Mòdul 1. Caracterització del sistema de mobilitat actual a l’àmbit d’estudi i realització
d’una diagnosi de la situació actual, on es posin de manifest els punts forts i febles:
x
x
x

Recull i anàlisi de les dades, els estudis i els plans existents relacionats amb la
mobilitat.
Realització dels treballs de camp necessaris per tal de complementar les dades
recollides fins obtenir una malla de dades suficients per al coneixement de la mobilitat
del centre recreatiu.
Diagnosi que constat dels apartats següents:
-

Mobilitat no motoritzada
Transport públic: accessibilitat, oferta i demanda
Intermodalitat entre els diferents mitjans de transport
Transport privat
Aparcament
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Mòdul 2. Recomanacions del Pla Específic de Mobilitat
Formulació de recomanacions amb les fases d’implementació i els costos.
x Determinar un programa d’execució de les recomanacions.
x Valorar la viabilitat tècnica i econòmica .
x Definició d’uns indicadors per avaluar el grau d’aplicació de les recomanacions.

Mòdul 3. Tràmits i modificacions del Pla
x

L’ATM, com a autoritat territorial de la mobilitat, és l’encarregada de l’elaboració
d’aquestes Recomanacions de mobilitat

4. Participació
El Pla Específic de Mobilitat del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou s’ha elaborat de
manera concertada amb els agents presents a l’àmbit, així com amb les administracions
responsables de la mobilitat.
S’han entrevistat els agents següents:
x
x
x
x
x

Consorci del Centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou
Port Aventura Entertainment S.A. (PAESA)
LUMINE Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.
Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL.C.C.O.O.
U.G.T.
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5. Recollida d’informació
Per una banda s’ha dut a terme diferents visites i reunions amb els diferents agents de l’àmbit
amb l’objectiu de recollir informació particular sobre les activitats que concentra el C.R.T.
actualment com sobre els seus desenvolupaments futurs previstos.
En segon lloc s’ha realitzat treball de camp dirigit a reconèixer el territori i detectar el
funcionament general de l’àmbit i les principals problemàtiques que puguin donar-se en el
període de realització de l’estudi, que s’ha fet entre els mesos de desembre de 2010 i gener de
2011, no podent incloure la temporada alta estival.

Visites
18 de novembre de 2010
08 desembre de 2010

14 desembre de 2010

17 de desembre de 2010
21 de desembre de 2010
13 de gener de 2011
1 de febrer de 2011

Tasques
Reunió de presentació a Port Aventura
Inventari d’aparcament
Visita a les instal·lacions del parc
Inventari fotogràfic
Reunió amb Consorci Intermunicipal
Vila-seca i Salou, Lumine, Port Aventura
Reunió de seguiment ATM
Inventari fotogràfic
Reunió amb Autocars Plana
Reunió amb CCOO i UGT de Port
Aventura
Inventari de xarxa ciclista, de vianants,
de parades d’autobús.
Reunió amb la direcció de Port Aventura
Reunió amb Lumine
Reunió de seguiment ATM

Taula 1. Treball de camp Font: elaboració pròpia

MÒDUL 1 – DIAGNOSI DE MOBILITAT
I. ÀMBIT D’ESTUDI
6. Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou (C.R.T.)
L’estudi se centra en l’àmbit geogràfic configurat pel centre recreatiu i turístic pertanyent al sudest del municipi de Vila-Seca i nord-est del municipi de Salou, a la Costa Daurada, província de
Tarragona.
Entre la classificació establerta de polaritats a Catalunya, el C.R.T. seria reconegut com un dels
dos pols singulars, juntament amb Montserrat dins de la categoria de Centre turístic. Ja a
nivell local, constitueix una unitat de planejament i d’actuació gestionada per un Consorci
integrat pels Ajuntaments dels municipis de Salou i de Vila-seca i la Generalitat de Catalunya.

Mapa 1. Ubicació del C.R.T. Font: Elaboració pròpia.
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Mapa 2. Àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia.

7. Planejament urbanístic
La superfície total del C.R.T. és de 825,7 hectàrees, pertanyents als municipis de Vila-seca i
de Salou.
Municipi
Vila-seca
Salou
Total

Superfície total
351,4 Ha
474,3 ha
825,7 Ha

Taula 2. Superficie del CRT - Font: Agenda 21 de Vila-seca.

El decret 152/1989, de 3 de juny, delimita els terrenys que formen part del C.R.T. i, mitjançant
posteriors reglamentacions, s’estableixen diversos sectors i parcel·les d’actuació. Es
distingeixen 3 plans parcials:
El Subsector 1, Pla parcial Rambla del parc, ja ha estat desenvolupat.
El segon, Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del C.R.T. es va aprovar definitivament el 2
de febrer del 2006. S’estèn des de l’autovia Tarragona-Salou (C-31b) fins al mar amb un total
de 247,7 ha de sòl urbanitzable delimitat.
La resta de superficie, les 524 ha restants són considerades com a sòl no urbanitzable i es
desenvolupa mitjançant instruments de planejament com el Pla especial urbanístic del sòl no
urbanitzable per a la construcció d'un camp de golf de 45 forats a ubicar al Centre recreatiu i
turístic de Vila-seca i Salou.
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Mapa 3. Activitats existents al C.R.T. Font: elaboració pròpia.

En el mapa s’observen les activitats actualment implementades. Tot i que comparteixen els
accessos viaris, en queden excloses la Urbanització Mirador i la Urbanització Xalets Salou, així
com el Club de Tennis.

8. Activitats implementades
El C.R.T. es configura a l’actualitat essencialment com una zona d’activitats i de serveis de
caràcter principalment lúdic, esportiu i comercial, per una banda, i d’equipaments, per l’altra.
En el primer cas destaca el complex format per un parc temàtic (PortAventura Park), un parc
aquàtic (Caribe Aquatic Park), quatre hotels tematitzats, tres camps de golf (Lumine Golf
Club), un Beach Club i el centre comercial Olzina-Port Halley. En el segon cas, compta amb,
una comissaria dels mossos d’esquadra i les oficines del consorci intermunicipal de Vila-seca i
Salou.

9.1. Generalitats
Succesivament s’han anat ampliant les activitats i s’ha incrementat el nombre de punts
atractors de desplaçaments. Actualment es troben en funcionament els que es detallen a
continuació, que són gestionats per diferents ens:
Punts atractors de
desplaçaments
Parcs (temàtic i aquàtic)
Hotel Port Aventura – Villa Med.

Any
d’inauguració
1995 i 2002
2002

Ens gestor
Port Aventura Entertainment (PAESA)
Port Aventura Entertainment (PAESA)
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Hotel El Paso
Hotel Caribe
Hotel Gold River
Centre de convencions
Camps de Golf
Beach Club
Centre comercial Olzina-Port
Halley
Mossos d’esquadra

2002
2005
2009
2009
2008-2009
2007

Port Aventura Entertainment (PAESA)
Port Aventura Entertainment (PAESA)
Port Aventura Entertainment (PAESA)
Port Aventura Entertainment (PAESA)
Lumine (a partir del 2011)
Lumine (a partir de 2011)

2008

Empresa Port Halley

2008

Generalitat de Catalunya

Taula 3. Punts atractors de desplaçaments del C.R.T. Font: PAESA, Lumine, Consorci
intermunicipal de Vila-seca i Salou.

Les principals característiques de cadascuna de les activitats del C.R.T. són les següents:
Ús
Parc temàtic
Parc aquàtic
Hotel Gold River
Hotel Port Aventura – Villa
Mediterrània
Hotel Caribe
Hotel El Paso
Beach Club
Camps de golf
Centre de convencions
Centre comercial OlzinaPort Halley

Període
d’obertura
S. Santa - Gener
Maig - Set
Abril - Gener

Característiques

Capacitat

9.000 m2
502 habitacions

5.000 pers.
-

Abril - Gener

501 habitacions

-

Abril-Octubre
Maig-Setembre
Juny - Set
Tot l’any
Tot l’any

503 habitacions
501 habitacions
2,6 ha
170 ha
6.000 m2

1.000 pers.
180 jugadors
4.000 pers.

Tot l’any

-

-

Taula 4. Característiques de les instal·lacions del C.R.T.
Font: PAESA, Lumine, Consorci intermunicipal de Vila-seca i Salou.

9.2.Calendari
El calendari d’obertura s’adapta a la conjuntura turística, a la meteorologia i a les dinàmiques i
característiques de cada equipament o servei.
A continuació, es presenta de manera sintètica (per quinzena) els períodes de previsió
d’obertura per al 2011 dels parcs i del resort de Port Aventura.
2011

Gener

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

Parc temàtic
Parc Aquàtic
Hotel Gold River
Hotel P. Aventura
Hotel Caribe
Hotel El Paso
Beach Club

8/4

(1)

(1)

(2)

(2)

11/9

28/5

21/4
8/4
15/4
20/5

10/9
5/6

5/9

Golf
(1): Parc obert l'1 de novembre i tots els caps de setmana de novembre.
(2): Parc obert del 3 a l'11 de desembre, els 17 i 18, així com del 24 de desembre fins al 8 de gener del 2012 inclòs.
Obertura parcial (caps de setmana o períodes específics)

Taula 4. Períodes d’obertura 2011 dels parcs, hotels i resort. Font: elaboració pròpia.

Es pot caracteritzar l’activitat dels parcs i del resort de la manera següent:
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Temporada alta: del juny a la primera quinzena de setembre.
Temporada baixa: de Setmana Santa (març/abril) al mes de maig i de la segona
quinzena de setembre al desembre.
Parcs i Resorts tancats: aproximadament del 10 de gener fins a Setmana Santa.



9.3.Parcs
El parc temàtic de PortAventura Park, inaugurat el 1995, ha sofert diferents ampliacions i canvis
al llarg de la seva història. El parc es divideix en cinc àrees temàtiques: Mediterrània, Polinèsia
Xina, Mèxic i Far West i compta amb diverses atraccions, complementant l’oferta lúdica amb
serveis de restauració i espais comercials.
Hi ha 4 tipologies d’horaris d’obertura de Port Aventura park segons la temporada:
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Taula 5. Horaris d’obertura de Port Aventura Park. Font: PAESA






10h00 a 19h00: temporada baixa, d’octubre a gener i els feiners d’abril maig.
10h00 a 20h00: caps de setmana de temporada baixa, setmana santa i primera
quinzena de setembre.
10h00 a 23h00: caps de setmana d’octubre (halloween).
10h00 a 24h00: dissabtes de juliol fins el 15/07 i diari la resta de juliol i agost.

Excepcionalment, els dies 25 de desembre i 1 de gener el parc temàtic obre a les 11h00.
El parc aquàtic, conegut com Caribe Aquatic Park, es troba adjunt al parc temàtic i combina les
piscines amb atraccions, dividint-se en una zona a l’aire lliure, oberta de juny a principis de
setembre. La capacitat del parc aquàtic és de fins a 5.000 persones.

9.4.Hotels
L’oferta d’allotjament existent al C.R.T. es basa en 4 hotels tematitzats, de similar capacitat i
categoria (4 estrelles), que reuneixen gairebé 2.000 habitacions conjuntament. Cadascun d’ells
disposa de serveis propis i aparcament destinat a l’ús exclusiu dels seus clients.
Els hotels de Port Aventura-Villa Mediterrània i, més recentment, el Gold River, tenen accés
directe al parc temàtic, mentre que els hotels El Paso i Caribe es troben en un radi de
proximitat.
Des dels diferents hotels s’accedeix, en temporada alta, als parcs mitjançant una llançadora
gratuïta en trenet i fins la temporada estival 2010, també fins al Beach Club, situat a la platja
Llarga.
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L’hotel Port Aventura-Villa mediterrània compta amb 501 habitacions i té una tipologia de
vila marinera, amb edificis de poca alçada, ubicats en zones enjardinades i a l’entorn d’un llac,
de piscines i terrasses.
L’hotel Gold River, ubicat dins del recinte de Port Aventura, com una extensió de la zona del
FarWest, compta amb 502 habitacions de tot tipus, distribuïdes en diverses zones. També
disposa de 4 piscines, 3 restaurants, 3 bars, 1 botiga, 1 mini-mercat i un club infantil. Comunica
de forma directa amb el viari de la zona tècnica del parc i té un aparcament en superfície.
L’hotel El Paso, dotat de 501 habitacions, es disposa en diversos edificis i compta amb
restaurants i bars, a més de zones d’entreteniment i compra. Compta amb un aparcament en
superfície al qual s’accedeix per un viari propi.
L’hotel Caribe compta amb 503 habitacions i 4 piscines, 3 restaurants, 3 bars, 1 botiga, 1 minimercat i un club infantil i compta, a més, amb un aparcament subterrani. S’hi accedeix per un
viari d’ús pràcticament intern.

9.5. Golfs
La superfície dedicada a camp i escola de golf es divideix en 3 àrees diferenciades
identificades com a Golf Nord, Centre i Sud. La capacitat diària màxima és d’uns 180 jugadors
simultàniament en total, distribuïts en un màxim de 4 jugadors per partida. Els usuaris del golf
accedeixen als diferents camps pel Golf Nord, on s’ubica la Casa Club, des d’on es
gestiona l’entrada a les instal·lacions i es facilita el material o els vehicles per a desplaçar-se
internament amb buggies. El nivell d’adaptació a P.M.R. és total.
L’horari d’entrada se sol produir entre les 8h00 i les 10h00 i, en cas d’haver-hi més d’un grup,
es poden dur a terme cada 10 minuts per tal d’alternar l’ús dels forats. La finalització de
partides o ús de les instal·lacions se sol produir entre les 13h00 i les 17h00.

Golfs
Golf Nord
Golf Centre
Golf Sud
Total

Obertura

Caracter.

Tot l’any

18 forats
9 forats
18 forats
-

Capacitat
(persones)
72
34
71
177

Usuaris
(2010)
25.000

Taula 6. Característiques de les instal·lacions dels golfs. Font: Lumine.
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Mapa 4. Accessos als golfs i al Beach Club. Font: Lumine.

9.6. Beach Club
El Beach Club és un espai obert a ple rendiment durant la temporada d’estiu (juny a setembre).
Disposa d’una àrea de bany, amb 7 piscines i un restaurant (tot l’any). S’hi pot accedir pel viari
intern o bé per l’avinguda del Pla de Maset. A més, té un accés per a vianants fins a la platja
Llarga.
Beach Club

Obertura

Capacitat
(persones)

Usuaris
(2010)
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7 piscines
Restaurant Lumine

Juny-set.
Tot l’any

1.000 pers.
s.d.

49.000
s.d.

Taula 7. Principals característiques de les instal·lacions del Beach Club. Font: Lumine

El restaurant Lumine està obert tot l’any, de dimarts a diumenge per a tots els públics, encara
que els parcs temàtics o el Beach Club estiguin tancats. L’horari d’obertura és de les 13h00 a
les 15h00 i de les 20h00 a les 23h00, restant tancat el diumenge nit i dilluns.
L’aparcament del Beach Club té 150 places per a turismes, a les quals se sumen les pròpies el
restaurant, amb capacitat per uns 10 vehicles.
Fins al 2010 el Beach Club (tret del restaurant), complementava l’oferta dels 4 hotels del C.R.T.
i només hi podien accedir, de forma exclusiva i mitjançant un transport intern gratuït, els clients
dels hotels amb un trenet llançadora. L’empresa Lumine explotarà directament el recinte a partir
de la temporada 2011 i l’accés a les instal·lacions no serà restringit, sinó que serà un
equipament de pagament obert a qualsevol tipus de clientela.

9.7.Centre de convencions
El centre de convencions, inaugurat el 2009, ocupa uns 6.000 m2 i es compon de diferents
espais : un amfiteatre de 150 persones, 2 salons modulars i polivalents i 3 sales de reunions.
Les 5 sales es poden subdividir en 18 sales multifuncionals, podent acollir de 4.000 a 10.000
persones. S’hi pot accedir directament des de l’hotel PortAventura - Villa Mediterrània.

9.8.Centre comercial Port Halley – Olzina Center
Des del 2008, el centre comercial Port Halley – Olzina Center, ubicat a l’av. de l’Alcalde Pere
Molas, 36, complementa l’oferta del C.R.T. Combina usos comercials, amb alguns locals de
gran superfície i marques especialitzades com Decathlon o Mercadona, i usos lúdics o d’oci,
amb la presència de multicinemes i activitats de restauració.
El complex compta amb aparcament cobert pertanyent a algunes de les empreses instal·lades
al centre, a més d’un aparcament en superfície de 550 places.
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II. VEHICLE PRIVAT
9. Infraestructura viària i senyalització
Existeix una densa xarxa viària per aproximar-se al C.R.T.. Pel que fa al viari de primer ordre,
destaquen l’AP-7, l’A-7 i la N-340, mentre que, en segon nivell destaquen vies interurbanes
com la C-14 i C-31B que comuniquen l’eix Reus – Vila-seca – Salou – La Pineda – Tarragona.
Paral·lelament, altres vies com la TV-3148 faciliten la connexió entre Vila-seca i La Pineda.

Mapa 5. Xarxa principal d’accés. Font: elaboració pròpia.

10.1.

Xarxa principal

La xarxa viària de gran abast per accedir a l’àmbit dels parcs del C.R.T. és l’AP-7 o E-15
(sortida 35). Des d’aquest punt es pot fer la connexió amb el viari secundari fins la T-319,
accés directe als aparcaments dels parcs. S’hi accedeix per l’autovia A-7 i se senyalitzen les
sortides 1152 / 1153, en sentit nord i sud respectivament.
Al llarg dels diversos itineraris pel viari principal es van senyalitzant els municipis de Salou i
Vila-seca i, més específicament, la destinació de Port Aventura repetidament tant a l’AP-7 com
a l’A-7 per a les connexions amb el viari local.
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Imatge 1. Senyalització de l’AP-7, sortida 35.

Imatge 2. Senyalització a l’A-7 de la sortida 1152 de Port Aventura i al viari local.

Imatge 3. Senyalització d’accés al parc temàtic.
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10.2.

Viari d’accés comarcal i local

El darrer tram de la carretera T-319 permet la comunicació, mitjançant una connexió de sentit
únic, amb l’av. de l’Alcalde Pere Molas, és a dir, amb la zona on s’ubica el centre comercial Port
Halley – Olzina Center i els hotels El Paso i Caribe, amb accessos al lateral dret en sentit Salou
i l’Hotel Port Aventura – Vila Mediterrània i centre de convencions, a la banda contrària.
Seguint la T-319, s’accedeix directament al peatge dels aparcaments del parc temàtic quan
aquest es troba en funcionament. L’accés a l’hotel Gold River té lloc amb una desviació
anterior, a mà esquerra.

Imatge 4. T-319 d’entrada al recinte i via de sentit únic d’accés a l’av.de l’Alcalde Pere Molas.

Imatge 5. T-319 de sortida del recinte, amb indicació de les connexions viàries.

Imatge 6. Vial privat per accedir a l’hotel Gold River.
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La C-31B (autovia de Tarragona a Salou) discórre seccionant el C.R.T. en dues parts
diferenciades; al nord, el complex dels parcs temàtic i aquàtic, hotels propis i àrea tècnica,
deixant els golfs i el Beach Club al sud. Constitueix un dels itineraris d’accés a ambdós sectors
per a recorreguts de mitjana distància, principalment, de connexió amb Tarragona o Reus.
Concretament, per accedir a l’àrea tècnica, la carretera TV-3148 permet aproximar-s’hi a través
d’un viari que comunica amb la zona on es troben les oficines, la zona logística i els
magatzems. Si es continua fins la Pineda, pels carrers d’Amadeu Vives, Melbourne i camí
del Racó es pot accedir als golfs o, seguint en sentit contrari fins l’avinguda del Camí del Pla de
Maset, fins al Beach Club.
L’av. de l’alcalde Pere Molas permet l’accés de visitants al sector dels parcs i centre comercial
tant des de Salou, a través de la plaça Europa com des del centre de Vila-seca.

Imatge 7. Connexió amb la TV-3148 i senyalització de la desviació a la zona tècnica.

La senyalització d’accés al golf, especialment al Golf nord, és deficient i discontinua. Per
altra banda, s’afegeix el fet que, recentment, el camp de golf era conegut com Port Aventura
Golf (o Port Aventura Greg Norman’s Golf), i així es troba indicat en la senyalització existent.

Imatge 8. Senyalització d’accés al Golf i Beach Club.
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En funció de la tipologia i jerarquia de la via, varia la seva capacitat per sentit, tal i com s’indica
a continuació.
Via
AP-7
N-340a
A-7
C-14
C-31B
T-319
TV-3148
Camí del Racó
Av. de l’Alcalde P. Molas
c. de Joan Fuster
c. Melbourne
C. Amadeu Vives
C. del Pla de Maset

Carrils per sentit
3+3
1+1
2+2
2+2
2+2
4+3
1+1
1+1
2+2
2+2
1+1
1+1
1+1

Titular (Explotació)
Ministerio de Fomento
Estat espanyol
Estat espanyol
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona
Diputació de Tarragona

Viari local

Taula 8. Capacitat viària. Font: Treball de camp gener 2011

Mapa 6. Jerarquia viària i accessos al C.R.T. Font: elaboració pròpia.
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10.3.

Vialitat interna

En aquest apartat es distingeix, per una banda, la vialitat d’accés immediat com la interna, la
que comunica les diferents instal·lacions del C.R.T. i, en particular, les que tenen a veure amb
les activitats de Port Aventura Enterntainment i Lumine.
10.4.

Accessos

Anteriorment s’ha identificat que l’accés als parcs es troba canalitzat per carretera T-319, que
en el seu darrer tram es converteix en un vial de 4 carril d’entrada i 3 de sortida, però s’amplia
fins a 10 carrils en el peatge, i permet dirigir-se als aparcaments nord i sud dels parcs, que es
troben enllaçats.
Es diferencia l’entrada d’autobusos que realitzen el servei regular de transport públic, així com
els autocars que fan un servei discrecional turístic.
Els dos sentits de la marxa es troben segregats, amb la qual cosa, no hi ha un interferència de
fluxos d’entrada i sortida als parcs. Aquest viari compta amb reductors de velocitat, a més de
les restriccions de circulació a un màxim de 40 km/h.

Imatge 9. Tram final del T-319 d’entrada als aparcaments i restricció de velocitat.

L’accés a l’hotel Gold River es fa mitjançant una desviació senyalitzada que permet entrar al
recinte, de forma similar a la desviació per accedir al centre comercial de Port Halley – Olzina
Center a l’altra banda.
Com s’ha comentat, l’accés a l’àrea tècnica es fa per la TV-3148 i, posteriorment, amb un vial
privat que té un carril per a cada sentit.

Imatge 10. Vial privat per accedir a la zona tècnica; oficines i magatzems respectivament.
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10.5.

Vial del parc

El parc temàtic de Port Aventura té un vial interior amb un carril per a cada sentit que facilita la
realització de les operacions de càrrega/descàrrega dels restaurants i bars del parc, així com
dels hotels que es troben al recinte.

Imatge 11. Vial interior al parc temàtic

10.6.

Corredor d’activitats i vial dels golfs

A més de la vialitat d’accés, existeix un viari intern conegut com a corredor d’activitats. A més
de l’accés a l’Hotel Port Aventura – Villa Mediterrània i al centre de convencions, fins l‘estiu del
2010 ha canalitzat els desplaçaments en trenet entre els hotels i el Beach Club.
Complementàriament, hi ha un viari de servei vinculat als golfs i que és d’ús gairebé exclusiu
per als golfistes, el qual connecta els 3 camps. Els dos sentits de la marxa discorren
paral·lelament, amb un carril per sentit. Puntualment, per a superar les barreres de comunicació
entre els camps, hi ha passarel·les creuant en diferents punts les infraestructures viàries de
l’entorn com l’autovia de Tarragona a Salou.
Internament, la circulació pel circuit és còmoda i se segueix fàcilment gràcies a una
senyalització homogènia, amb disseny propi i integrada en l’entorn.

Imatge 12. Viari intern i tipologia de senyaltització direccional.
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Imatge 13. Viari intern i accés al golf nord.

Imatge 14. Viari entorn del centre de convencions.

Imatge 15. Corredor d’activitats.
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10. Aparcament
En aquest apartat destaca l’aparcament per a turismes disponible en calçada, que es localitza
principalment en el viari del sector nord del C.R.T., configurant cordons de lliure ús, alternats,
en algun cas, amb reserves de taxi o parades d’autobús.

11.1.

Calçada

L’entorn de la Rambla del parc, pertanyent a Salou és una zona urbanitzada amb un viari de
caràcter local, amb poca connectivitat. La secció combina la circulació, amb un carril per a cada
sentit i laterals destinats a aparcament.

Imatge 16. Secció del carrer de Josep Pla.

A l’av. de l’Alcalde Perre Molas també hi ha una oferta d’aparcament lliure en cordó que
s’alterna amb la presència de parades d’autobús o de taxis en els punts on s’indica al mapa 7.

Imatge 17. Aparcament de l’av. de l’Alcade Pere Molas.

S’ha avaluat l’oferta total d’aparcament en calçada del C.R.T. a unes 2.100 places.
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Imatge 18. Cordó d’aparcament i senyalització a l’av. de l’Alcade Pere Molas.

Mapa 7. Inventari d’aparcament a l’entorn del C.R.T. Font: elaboració pròpia.
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11.2.

Parcs

La zona dels parcs compta amb diferents aparcaments de pagament en superfície, de gran
capacitat, enllaçats mitjançant un vial intern, que són compartits pels dos parcs, el temàtic i
aquàtic. L’horari coincideix amb l’horari d’obertura de Port Aventura.
Es distingeixen l’aparcament nord, amb un total de 2.193 places, entre les que es distingeixen
41 places reservades per a PMR’S. En una altra composició del mateix aparcament, es disposa
de 216 places per a autocars.
El parking sud compta amb un total de 3.596 places destinades a turismes.
Aparcament
Nord (1)
Nord (2)
Sud

Turismes
2.122
756
3.596

Minusvàlids
41
41
-

Places
Autocar
216
-

Motos
30
30
-

Total
2.193
1.043
3.596

Taula 9. Oferta d’aparcament. Font: PAESA

(1) i (2) responen a les dues opcions d’ordenació de l’aparcament nord.
Segons s’opti per una o altra composició, el total ofertat oscil·la de 5.789 places de màxima
a 4.639 places de mínima per a turismes. En aquest darrer cas, se sumarien les 216 per a
autocars.
Externament, els aparcaments no es troben indicats com a tals, i la senyalització informativa
només indica, genèricament la zona com a “parks”.

Imatge 19. Senyalització dels aparcaments dels parcs.

Internament, hi ha un plànol general de l’ordenació de l’aparcament que s’identifica mitjançant
colors i una senyalització vertical alfa-numèrica.
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Imatge 20. Zonificació dels aparcaments dels parcs.

Imatge 21. Aparcament nord, reserva per a minusvàlids i senyalització vertical.

Els preus de l‘aparcament varien en funció de la tipologia de vehicle i de la zona d’aparcament,
si és preferent o és a la resta de zones.
Preus 2010
Turisme
Autobús
Motocicleta

Preferent
9,50 €

Resta
d’aparcaments
7,50 €
8,50 €
3,50 €

Taula 10. Preu dels aparcaments del parcs (2010). Font: elaboració pròpia.

Imatge 22. Senyalització als accessos als aparcaments de visitants dels parcs.
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11.3.

Zona tècnica

En aquesta àrea hi ha un ampli aparcament (unes 900 places) que permet accedir amb vehicle
privat, prèvia identificació mitjançant acreditació, que pot incloure l’assignació de plaça.
L’ordenació consisteix en reserva d’espais més propers a les oficines per a persones amb
disminució, VIP i vehicles de flota. La resta de places no es troben assignades i són lliures.
Les motocicletes compten amb places pròpies d’aparcament.

Imatge 23. Ordenació de l’aparcament per a treballadors i treballadores.

Imatge 24. Reserves d’aparcament VIP i per a vehicles de flota.

Imatge 25. Reserves d’aparcament per a turimes, motocicletes i minusvàlids.
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11.4.

Hotels

L’oferta global d’aparcament s’amplia amb les places que disposen les diferents instal·lacions
per als seus clients.

Imatge 26. Aparcament de l’hotel El Paso, accessos i places reservades per vehicles de lloguer.

11.5.

Golfs

L’aparcament intern per als camps de golf, ubicat al Camp Nord, té una capacitat per a 84
vehicles, que tenen places senyalitzades, les quals es complementen, en cas de necessitat,
amb els laterals del viari intern. A l’actualitat, no hi ha aparcament diferenciat per a persones
amb mobilitat reduïda. L’aparcament és gratuït pels clients.

Aparcament
Golf nord
Gold sud
Total

Turismes
84
75
159

Taula 11. Places d’aparcament als golfs. Font: elaboració pròpia

Imatge 27. Aparcament al golf nord.
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11.6.

Beach Club

El Beach Club i el restaurant compten amb una oferta global de 236 places i una reserva per a
minusvàlids equivalent al 4% de la capacitat per a turismes.

Aparcament
Beach Club

Places
Turismes
Minusvàlids
228
8

Total
236

Taula 12. Places d’aparcament al Beach Club. Font: Lumine.
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III. TRANSPORT PÚBLIC
La zona d’influència del C.R.T. es troba servida per diferents mitjans públics: el ferrocarril,
diverses línies d’autobusos interurbans, el trenet turístic de Salou i taxi.
En aquest apartat s’analitza l’oferta (xarxa i paràmetres de servei, així com qualitat) per tal de
poder avaluar el funcionament global de la xarxa de transport col·lectiu existent a l’actualitat.

11. Ferrocarril
12.1.

Cobertura i línies

Com es pot veure en el mapa següent, el C.R.T. compta amb un accés ferroviari directe
amb la parada Port Aventura de la línia Múrcia – Alacant – València – Tarragona – Barcelona
de Renfe, que li permet connexions de curta, mitjana i llarga distància al conjunt de municipis
de l’arc mediterrani.

Mapa 8. Connexions ferroviàries i estacions a les proximitats del C.R.T. Font: elaboració pròpia.

Dues estacions més permeten també accedir al C.R.T. encara que de manera indirecta:
x

L’estació de Salou, contigua al baixador de Port Aventura en la línia ValènciaBarcelona.

x

El baixador de Vila-Seca, pertanyent a un altre corredor ferroviari, el de la línia
Barcelona – Tarragona – Reus – Riba Roja d’Ebre o Caspe – Zaragoza i Barcelona –
Tarragona – Reus – La Plana – Lleida.

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

34

Mapa 9. Línies Renfe donant servei al CRT. Font: Renfe.

12.2.

Horaris i expedicions

El baixador de Port Aventura, ubicat en el municipi de Salou, compta amb un servei de trens
ininterromput al llarg de l’any, independentment del calendari d’obertura dels parcs. No obstant,
Renfe reforça l’oferta de servei en temporada alta. El baixador està servit de la manera següent
(oferta màxima de temporada alta):
Feiners: 10 expedicions en sentit Port Aventura i 10 en sentit Barcelona.
Diumenge i festius: 12 expedicions en sentit Port Aventura i 13 en sentit Barcelona.
Les taules a continuació mostren el detall dels horaris de l’any 2011.

12.2.1.Horaris Barcelona > Port Aventura

Bcn
estació
França
Tarragona
Port
Aventura
Salou
Tortosa
Vinarós
València
Nord

RE
Diari

CE
Diari

CE
(1)

RE
Diari

CE
(2)

CE
Diari

CE
Diari

CE
Diari

CE
Diari

RE
Diari

RE
Diari

CE
Diari

5:48

7:46

8:17

9:19

9:46

10:47

13:18

14:46

16:18

17:48

19:17

20:46

7:06

9:07

9:36

10:37

11:06

12:06

14:34

16:06

17:36

19:08

20:38

22:07

7:20

9:17

9:47

10:47

11:17

12:16

14:43

16:16

17:47

19:23

20:50

22:18

7:24
8:17
·

9:20
10:15
·

·
·
·

10:50
11:49
12:26

11:20
·
·

12:18
13:12
·

14:45
15:42
·

16:19
17:20
·

17:50
18:47
·

19:25
20:28
·

20:53
21:51
22:28

22:22
23:16
·

·

·

·

14:12

·

·

·

·

·

·

·

(1).Diari fins el 09/01 i del 08/04 a l'01/11. La resta de l'any circula els dissabtes, diumenges i festius.
(2). Diari a Tarragona - Diari del 24/06 al 31/08. De l’1 al 30/09, circula dissabtes, diumenges i el dia 24/9.
En blau: trens de caràcter estacional - En vermell: trens que circulen els diumenges i festius
Taula 13. Horaris d’arribada al baixador de Port Aventura Font: Renfe 2011
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12.2.2. Horaris Port Aventura > Barcelona

València
Nord
Vinaròs
Tortosa
Salou
Port Aventura
Tarragona
Bcn Estació
França

RE

RE

CE

RE

RE

CE

CE

R

CE

Dl a
Ds

Diari

Diari

Diari

(1)

Diari

Diari

Dg i
festius

Diari

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
6:15
7:07
7:10
7:21

7:10
7:48
8:43
8:45
8:56

·
9:18
10:13
10:22
10:32

·
10:45
11:42
11:45
11:56

·
·
12:00
12:07
12:25

·
13:24
14:13
14:16
14:28

·
15:54
16:45
16:47
16:58

·
·
17:36
17:39
17:53

·
17:25
18:18
18:21
18:30

·
18:03
18:52
18:55
19:12

8:53

10:23

11:53

13:22

13:53

15:52

18:22

19:23

19:53

20:51

València Nord
Vinaròs
Tortosa
Salou
Port Aventura
Tarragona
Bcn Estació França

CE

CE

CE

RE

Dg.(3)

Diari
(4)

Dg (2)

Diari
(4)

·
·
·
·
19:33
19:43
21:26

·
·
18:50
19:43
19:47
19:57
21:20

·
·
19:12
20:20
20:23
20:39
21:55

17:00
18:55
19:36
20:39
20:41
21:00
22:22

CE
Dg i
festius
(3)
·
·
·
·
21:04
21:20
22:47

CE
Dg i
festius
(2)

CE
Diari
(5)
·
·
·
22:05
22:09
22:25
23:54

(1). Diari des de Tarragona - Diari del 24/06 al 31/08. Al setembre, circula els ds, dg i festius.
(2). Només circula els diumenges i festius de l’1 de març fins l’1 de novembre.
(3). Només circula els diumenges fins al 10 de gener i a partir del 8 d’abril.
(4). Els diumenges i festius del 8/04 al 10/12 no para a Port Aventura
(5). Només circula del 24/06 al 31/08.
En vermell: trens que circulen els diumenges i festius
Taula 14. Horaris de sortida al baixador de Port Aventura - Font: Renfe 2011

12.3.

Tarificació

La taula següent mostra els preus 2011 de les principals relacions amb Port Aventura.
Comprant un bitllet d’anada-tornada, s’obté un descompte del 10% sobre la tarifa base de
Renfe.
Principals relacions
directes amb Port
Aventura
Barcelona – Port Aventura
Tarragona – Port Aventura
Salou – Port Aventura
València – Port Aventura

Preu anada
(tren regional)
7,30€
1,85€
1,85€
18,25€

Preu anada-tornada
amb tren regional
(10% descompte)
13,14€
3,33€
3,33€
32,85€

Taula 15. Tarificació de les principals relacions amb Port-Aventura. Font: Renfe (2011)
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D’altra banda, per facilitar el desplaçament i l’ús del tren Renfe i Port Aventura
comercialitzen un bitllet combinat tren-parc d’atraccions, que es pot adquirir en qualsevol
estació del territori català. Aquest títol es ven amb una antelació màxima de 15 dies sobre la
data del viatge d’anada.
El preu combinat tren i l’entrada individual al parc és de 47€ per adults i de 37€ amb descompte
(preus 2010), la qual cosa representa un descompte d’un 25 a 35% respecte dels preus
unitaris.

Preu combinat
tren-parc (2010)

Tipus d’usuari

Adult (11 - 59 anys)

Entrada sola
Port Aventura

47€

44€

37€

36€

Descompte aconseguit

Junior (4 a 10 anys)
Senior (> 60 anys)

Màxim de 25% de
descompte segons
l’estació d’orígen a
Catalunya
Màxim de 35% de
descompte segons
l’estació d’origen a
Catalunya.

Taula 16. Estructura de preus del combinat tren + entrada individual al parc (2010).
Font: elaboració pròpia.

12.4.

Característiques del baixador de Port Aventura

El baixador Port Aventura, a més de permetre l’accés als parcs temàtics, dóna servei a tota la
zona nord-oest del CRT (Hotels El Paso, Caribe i Port Aventura, Centre de convencions com
també al centre comercial Olzina-Port Halley). No obtant, en alguns casos (Hotel Port
Aventura i Centre de convencions), les distàncies a recórrer poden ser dissuasòries ja
que són superiors a un quilòmetre. Tant la zona logística de Port Aventura (accés
treballadors) com la zona sud del CRT - camps de golf, Beach Club...-, que es troben a major
distància són poc accessible des del baixador, donada la ubicació dels accessos i la distància a
recórrer.
El recinte es troba vallat però no tancat i el seu accés es manté accessible de forma continuada
des del carrer Joan Fuster, al municipi de Salou. Les instal·lacions són parcialment cobertes i
amb megafonia, tot i que no semblava operativa quan es fa fer el treball de camp.
El baixador té via única, la qual cosa pot complicar la informació al viatger, ja que abans de
pujar al tren s’ha de mirar detingudament la senyalització en la part delantera de la locomotora
per no equivocar-se de sentit.
Distància i temps de desplaçament a peu
Baixador de
Port Aventura
Parc temàtic
700 m
10 min.
Hotel El Paso
200 m
2 min.
Hotel Caribe
600 m
8 min.
Hotel Port Aventura
1.400 m
20 min.
Centre de convencions
1.200 m
15 min.
Centre comercial
500 m
7 min.
Taula 17. Distància i temps de desplaçament a diversos punts situats a proximitat del baixador.
Font: elaboració pròpia.
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12.5.

Accessibilitat

L’estació és accessible per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant una rampa que
uneix l’andana amb el carrer a través d’un itinerari protegit amb una barana. Per altra banda, hi
ha una plataforma que permet a les cadires de rodes accedir als trens. Es guarda a l’andana, a
sota d’un banc, protegida amb un candau. Enlloc està indicada la seva modalitat d’ús.

Imatge 28. Rampa d’accés al baixador i plataforma d’accés al tren. Font: elaboració pròpia.

12.6.

Senyalització i informació

Senyalització d’accés a l’estació
Cal notar que l’accés a peu cap al baixador no es troba senyalitzat en el seu itinerari i àmbit
d’influència natural.
Només s’ha identificat, a l’accés per a vianants dels parcs -itinerari més concorregut per anar a
l’estació- un petit rètol groc poc visible, situat en alçada sota el pont de l’avinguda Pere Molas
que indica “tren” amb un pictograma difícil d’identificar (vegeu foto a continuació).

Imatge 29. Senyalitació de ferrocarril i taxis a l’accés per a vianants dels parcs temàtics.
Font: elaboració pròpia.

En canvi, les persones que arriben en tren amb destinació a Port Aventura, sí que troben
indicades les principals destinacions vinculades als parcs temàtics, a diferència d’altres
equipaments com el centre comercial, gràcies a un panell situat a l’andana, just abans d’accedir
a la rampa de sortida del baixador (vegeu foto a continuació). No obstant, aquest panell està en
un estat deplorable. També cal remarcar que tant les distàncies com els temps de recorregut
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publicitats no són del tot exactes, sovint infra-valorats com és el cas de l’Hotel Port Aventura,
situat en realitat a 1.400 metres del baixador.

Imatge 30. Senyalització dels parcs temàtics i hotels al baixador Renfe de Port Aventura.
Font: elaboració pròpia.

Informació i senyalització dins de l’estació
La senyalització horitzontal a l’estació consisteix en un paviment diferenciat amb pintura
vermella i amb relleu i, que indica la distància de seguretat.
Tot i que hi ha una estructura de plafons situada a les andanes, l’espai destinat a les
indicacions informatives (itinerari, horaris...) ha estat víctima del vandalisme i, actualment,
l’usuari no compta amb cap informació del servei.
Tampoc hi ha cap senyalització dinàmica que permeti a l’usari saber la destinació i l’horari de
pas del següent tren, ni s’indica cap telèfon d’informació o bé emergències.

Imatge 31. Senyalització horitzontal del baixador de Port Aventura. Font: elaboració pròpia.
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Imatge 32. Panells informatius buits d’informació. Font elaboració pròpia – gener 2011.

12.7.

Serveis

El baixador de Port Aventura no disposa de cap espai d’aparcament ni estacionament
puntual ni de cotxes particulars o bé altres mitjans com el taxi o altres vehicles (bicicletes, etc.).
La imatge següent mostra com els usuaris lliguen com poden la seva bicicleta a les baranes del
recinte.

Imatge 33. Bicicleta aparcada en l’andana del baixador (Gener del 2011). Font: elaboració pròpia.

Tampoc compta amb taquilles ni cap altre servei addicional (cafeteria, lavabo...). Cal notar que,
ja que les instal·lacions es troben en un indret solitari i no compten amb vigilància, presenten
un manteniment deficient. Per altra banda, l’absència de papereres també dificulta la neteja
del baixador.
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12.8.

Línies d’autobús que donen servei al baixador

Si bé hi ha 3 parades d’autobús a proximitat immediata de l’estació, amb la corresponent
reserva d’espai per a la pujada/baixada de viatgers, la senyalització es limita a l’element
vertical, amb un pal de parada de la Generalitat de Catalunya, sense informació sobre el servei
que s’hi presta (línies d’autobús i itineraris, horaris i freqüències...).

Imatge 34. Parades d’autobús a prop del baixador Renfe de Port Aventura.
Font: elaboració pròpia.

A més, com es pot veure en la foto anterior, la parada en sentit Salou està situada en una zona
no asfaltada i té una accessibilitat péssima: s’hi accedeix des de la calçada, salvant una vorera
(no hi ha cap camí d’accés des del baixador).
A la mitja rotonda d’accés al carrer (per accedir al parc, a peu) hi ha una reserva d’autobús a tot
el perímetre, però sense senyalitzar (no hi ha cap pal de parada).
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, no hi ha ni aparcament de bicicletes, ni aparcament
per vehicle privat a prop del baixador.
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12. Transport públic per carretera
Els municipis de Salou i Vila-seca compten amb línies de transport públic, entre les quals
algunes tenen parada al C.R.T. o al seu perímetre. Per la seva connectivitat, es distingeix entre
línies d’autobús suburbanes de les interurbanes o les línies de llarg recorregut, que uneixen
tant Salou com Vila-seca amb el seu entorn més immediat i amb destinacions més llunyanes de
Catalunya i la resta d’Espanya o fins i tot Andorra.
L’empresa Autocars Plana explota totes les línies de transport regular de proximitat, amb
relacions amb els municipis de Tarragona, Vila-seca – la Pineda, Cambrils o Salou. Altres
operadors que dónen servei al C.R.T. són les empreses Autocars Penedès, Hife i HispanoIgualadina, que operen línies de llarga distància.
Destaca particularment per l’usuari la complexitat de les línies que donen servei a la
zona, per les raons següents:
x

Recorreguts: per una mateixa relació poden variar molt. Per exemple, es compten fins
a tres itineraris diferents entre Vila-seca i Salou, alguns dels quals passen pels
mateixos carrers però en sentit oposat, la qual cosa complica la informació al viatger.

x

Horaris: una mateixa línia pot oferir fins a 3 o 4 horaris diferents al llarg de l’any, que
varien en funció de l’estacionalitat de la demanda. És el cas de les línies que entren
dins del Parc temàtic, o de la línia de l’Aeroport de Reus que compta amb 5 horaris
diferents, que a més varien segons el dia. A l’igual, algunes línies tenen trams de
recorregut que s’efectuen només uns dies en concret (circular Vila-seca – Salou – La
Pineda – Vila-seca).

x

Parades a la demanda: és el cas de la parada situada avinguda de l’Alcalde Pere
Molas, que dóna servei als hotels Port Aventura i Caribe. Aquesta parada es fa només
mitjançant trucada prèvia a l’operador, entre les 10h00 i les 18h00, se suposa la vigilia
des desplaçament. Ara bé, les línies que donen servei a aquesta parada són justament
aquelles que tenen una majoria d’usuaris ocasionals tot sovint estrangers (línies dels
aeroports de Barcelona i Reus i estació TAV del Camp de Tarragona).

La combinació d’aquests elements i la dificultat de trobar informació clara i homogènia
sobre les línies fa que són inintel·ligibles per l’usuari (fins i tot per un client acostumat al
transport públic) i no inciten a utilitzar-les. A més, una part dels vehicles no compleixen amb
criteris d’accessibilitat.
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13.1.

Línies suburbanes

Dins d’aquesta classificació es troben aquelles línies que comuniquen el C.R.T. amb el seu
entorn més immediat, amb un recorregut curt i que poden fer la funció de servei urbà pels
nuclis urbans per on passen. N’hi ha set, el radi de cobertura de les quals estaria delimitat per
l’arc Tarragona – Reus – Cambrils.

Mapa 10. Oferta de línies suburbanes d’autobús. Font: elaboració pròpia.

De les 7 línies suburbanes, 6 tenen com a origen o final l’entrada de visitants del parc temàtic:
Línies (origen i final)
Port Aventura – La Pineda
Port Aventura – Cambrils
Port Aventura – Salou
Port Aventura – Tarragona
Port Aventura – Reus
Vila-seca – Salou – Vila-seca
Vila-seca – Salou

1
X
X
X
X
X
X

Punt de parada
2
3
4
5
X
X
X
X

6
X
X

Relació de parades:
Port Aventura – Entrada visitants
Port Aventura – Entrada treballadors
Baixador Renfe Port Aventura
Hotel Caribe / Villa Mediterrània
Consorci (pl. Manent)
CC Olzina-Port Halley

1
2
3
4
5
6

Taula 18. Parades de les línies suburbanes del C.R.T. Font: elaboració pròpia.
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Cal notar que la desaparició del Vila-seca Bus (amb les L1 Vila-seca – La Pineda – Salou –
Vila-seca, la L2 Reus – La Plana – Vila-seca – Salou i la L3 Vila-seca – Salou – Vila-seca), ha
afectat les relacions entre els nuclis citats i la zona del C.R.T., que comptava amb les parades
de la Pl. Manent i el Baixador de Renfe de Port Aventura. Encara es poden trobar, però,
algunes indicacions a la parada del Consorci (pl. Manent), induint a una confusió total de
l’usuari.
La taula següent mostra l’oferta de servei es defineix pel nombre d’expedicions que es realitzen
en cada sentit de la línia. Cal diferenciar l’oferta de servei segons el dia de la setmana i
segons la temporada de l’any, ja que hi ha canvis significatius per adaptar-se a la
demanda.

Expedicions per sentit
(2010)
Relacions
Port Aventura – La Pineda (*)
Port Aventura – Cambrils (*)
Port Aventura – Salou (*)
Port Aventura – Tarragona (*)
Port Aventura – Reus (*)
Vila-seca – La Pineda – Salou
– Vila-seca
Vila-seca – Salou

Temporada Alta

Operador
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana

Dl. a dv.
13 + 13
12 + 13
12 + 13
2+3
1+1
7+4
parcials
4+4

Temporada Baixa

Ds.
10 + 10
11 + 11
12 + 13
2+2
1+1

Fest.
10 + 10
11 + 11
12 + 13
2+2
1+1

4

4

3+4

3+3

Dl. a dv.
3+3
3+3
3+3
2+2
5+5
parcials
4+4

Ds.
3+3
3+3
3+3
1+1
-

Fest.
3+3
3+3
3+3
2+1
-

-

-

3+4

3+3

(*) Circulen només quan el parc és obert.
Taula 19. Oferta de les línies suburbanes al C.R.T.. Font: elaboració pròpia.
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13.2.

Línies interurbanes

Són les línies que comuniquen el C.R.T. amb destinacions fora de l’àmbit d’influència més
immediat (servit per les línies classificades com a suburbanes).
Cinc de les sis línies d’aquesta classificació fan una única parada dins del recinte del C.R.T. av.
de l’Alcalde Pere Molas, concretament al la rotonda que duu als hotels Caribe i Port Aventura –
Villa Mediterrània. És important ressaltar que aquesta parada es fa en la majoria dels casos a la
demanda, mitjançant trucada prèvia a l’operador.
La línia provinent de Saragossa marca la parada del Baixador Renfe.

Relacions
Barcelona – La Granadella
Barcelona – Tarragona – Reus
Barcelona – Tarragona – Salou
Barcelona – Cambrils (BM)
Reus – Andorra
Saragossa - Cambrils

1
-

Lloc de parada
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
-

6
-

Relació de parades:
Port Aventura – Entrada visitants
Port Aventura – Entrada treballadors
Baixador Renfe Port Aventura
Hotel Caribe / Villa Mediterrània
Consorci (pl. Manent)
CC. Olzina-Port Halley

1
2
3
4
5
6

Taula 20. Parades de les línies interurbanes del C.R.T.. Font: elaboració pròpia.

Expedicions per sentit
(2010)
Relacions
Barcelona – La Granadella
Barcelona – Tarragona –
Reus
Barcelona – Tarragona –
Salou
Barcelona – Cambrils (BM)
Reus – Andorra
Saragossa – Cambrils

Temporada Alta

Temporada Baixa

Operador
Plana
Plana
Plana
Plana
H. Igualad.
Hife

dl a dv
0+1(a)
5+6(a)

ds
1+0(a)
5+5(a)

Dg.
0+1(a)
5+5(a)

dl a dv
1+1(a)
6+6(a)

ds
1+0(a)
6+6(a)

Dg.
0+1(a)
7+6(a)

8+9(a)

7+9(a)

7+8(a)

8+8(a)

6+6(a)

7+7(a)

6+8(a)
1+1
s.d.

9+5(a)
1+1
s.d.

6+8(a)
1+1
s.d.

5+5(a)
1+1
1+1

3+3(a)
1+1
1+1

4+4(a)
1+1
1+1

(a)

. Parada Port Aventura a la demanda, mitjançant trucada prèvia a l’operador
Taula 21. Oferta de les línies interurbanes al C.R.T. Font: elaboració pròpia.
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13.3.

Línies de connexió amb aeroports i estació AVE

Hi ha 3 línies que connecten el C.R.T. amb punts singulars com són els aeroports de Barcelona
i Reus, així com l’estació AVE del Camp de Tarragona. Paren només a l’av. de l’Alcalde Pere
Molas, a la rotonda que duu als hotels Villa Mediterrània i Caribe.
En tots els casos, la parada es fa només a la demanda, mitjançant trucada prèvia a
l’operador (entre les 10h00 i les 18h00), la qual cosa és poc àgil, sabent que la clientela
d’aquestes línies és en gran part estrangera.
S’ha de tenir present que existeix una quarta línia “Estació del Camp de Tarragona – Hotels de
Port Aventura”, que no s’ha tingut en compte en aquest estudi ja que no és directa: implica fer
una correspondència a l’estació d’autobús de Tarragona, amb temps d’espera de 10 a 55
minuts. A més, a l’igual que les altres línies descrites anteriorment, s’ha de fer una reserva
prèvia mitjançant trucada a l’operador. Marca la mateixa parada que les línies anteriors.

Mapa 11. Línies d’autobús de connexió amb aeroports i estació AVE. Font: elaboració pròpia.

Expedicions per sentit
Relacions
Aeroport del Prat – Port
Aventura – Cambrils
Aeroport de Reus – Port
Aventura – La Pineda –
Salou – Cambrils BM
Cambrils – Port Aventura
– Estació del Camp

Operador
Plana

Temporada Alta
Dl. a dv.
Ds.
Fest.
7 +8

7 +8

7+7

7+6 (dt).
4+6 (dv.)

8+7

3+5

4+5

4+5

4+5(dl, dc,dj)

Plana
Plana

Temporada Baixa
Dl. a dv.
Ds.
Fest.
7+7

6+6

7+6

3+3

3+3

1+1

1+1

3+4(Dl-Dv)

3+3
(altres dies)

4+5

1+1

Taula 22. Oferta de les línies pols singulars – Port Aventura. Font: elaboració pròpia.
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13.4.

Línies estacionals

Tres línies donen servei al C.R.T. només durant la temporada d’estiu. Són les següents:




Sitges – Port Aventura – Cambrils (para av. de l’Alcalde Pere Molas, a la rotonda
dels hotels Caribe-Villa Mediterrània).
L’Hospitalet de l’Infant – Port Aventura – La Pineda (para dins del parc, a l’entrada
visitants).
Vilafranca del Penedès – El Vendrell – Tarragona – Port Aventura (para al baixador
Renfe).

Mapa 12. Oferta de línies estacionals d’autobús. Font: elaboració pròpia.

L’oferta de servei varia segons el dia de la setmana.
Expedicions per sentit
Relacions
Sitges – Port Aventura –
Cambrils
L’Hospitalet de l’Infant –
Port Aventura – La Pineda
Port Aventura – Tarragona
– El Vendrell – Vilafranca
del Penedès

Temporada alta
Dc.
Dv.

Operador

Dl. a Dv.
feiners

Plana

-

1+1

-

Plana

-

-

2+2

Autocars
del
Penedès

1+1

-

-

Comentari

Funcionen al juliol i l’agost

Funciona del 21 de juny a
l’11 de setembre.

Taula 23. Oferta de les línies estacionals. Font: elaboració pròpia
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13.5.

Temps de recorregut

La taula a continuació mostra els temps de recorregut mitjans per accedir a Port Aventura en
cotxe privat, en transport públic per carretera i en ferrocarril.

Origen

Barcelona
Tarragona
Reus
Cambrils
Salou
La Pineda
Vila-seca
El Vendrell
Vilanova i la Geltrú
Altafulla
Torredembarra
Sitges
Estació AVE del Camp
Aeroport de Reus
Aeroport del Prat

Temps de recorregut mitjà per accedir a Port
Aventura (entrada visitants)
Ferrocarril
Transport públic
(relacions
Cotxe privat
per carretera
directes
només)
2h (línia express)
1h15
1h20
a 2h25
15 min.
30 min.
10 min.
20 min.
30 min.
15 min.
30 min.
8 min.
8 min.
10 min.
4 min.
20 a 30 min.
10 min.
segons línia
10 a 30 min.
8 min.
segons línia
2h40
35 min.
39 min.
(correspondència)
2h46
45 min.
42 min.
(correspondència)
25 min.
19 min.
30 min.
22 min.
50 min.
1h15
20 min.
1h
20 min.
35 a 45 min.
1h10
1h45
-

Taula 24. Comparació de temps de recorregut per accedir a Port Aventura. Font: elaboració pròpia

Es veu com municipis molt propers al C.R.T. i més específicament a Port Aventura són mal
comunicats en transport públic per carretera: en quasi tots els casos, l’autobús és l’opció menys
competitiva. Destaquen la Pineda i, en grau menor, Vila-Seca, amb temps de recorregut anant
fins a 30 minuts per recórrer pocs quilòmetres. Anar a Port Aventura en autobús des del
Vendrell i Vilanova i la Geltrú tampoc és una opció realista i en aquests casos, millor agafar el
tren.
El ferrocarril en canvi presenta temps de recorregut més interessants que el cotxe privat en 6
casos.
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13.6.

Ubicació de les parades de transport públic per carretera

Dins de l’àmbit d’estudi, hi ha sis parades d’autobús, una de les quals és específica als
treballadors del parc, ja que s’ubica dins de la zona tècnica. Són les següents:
Parades dins de l’àmbit del C.R.T.
Nom parada
Tipologia de parada
Port Aventura – Entrada visitants
Punt de parada sense mobiliari
Port Aventura – Entrada treballadors
Marquesina
Baixador Renfe Port Aventura
Pal de parada (un per a cada sentit)
Hotel Caribe / Villa Mediterrània (Av. Pere Molas)
Pal de parada
Consorci (Plaça Manent)
Pal de parada (un per a cada sentit)
Centre Com. Olzina-Port Halley (Av. Pere Molas)
Pal de parada (un per a cada sentit)
Taula 25. Parades del C.R.T. Font: elaboració pròpia

La parada “Port Aventura – Entrada visitants” se situa dins del recinte dels parcs, concretament,
a l’aparcament preferent, on hi ha un espai reservat pels autobusos regulars.
La parada “Port Aventura-Entrada treballadors” se situa en la zona tècnica i és només
accessible als treballadors que utilitzen les línies específiques que els són reservades.
Les quatre altres parades estan ubicades a l’entorn dels parcs i faciliten la comunicació amb
centres generadors de mobilitat com els hotels i el centre comercial o el baixador Renfe.

Imatge 35. Parada d’autobús al recinte de Port Aventura (Pàrking Preferent).

13.7.

Tipologia de parades

En l’àmbit més directe del C.R.T., totes les parades són equipades de pals, tret del final de les
línies de treballadors, dins de la zona tècnica, que té marquesina.
Paral·lelament, cal destacar que hi ha una gran disparitat en la tipologia de pals de parada. Més
específicament a l’av. de l’Alcalde Pere Molas, els usuaris poden tenir una certa dificultat per
identificar-los - encara que hi pot haver senyalització horitzontal sobre la calçada - ja que són
mig amagats per l’abrat.
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Imatge 36. Parada bus av.P.Molas - Centre comercial Olzina Port Halley (sentit Salou i Vila-seca).

Imatge 37. Parada a l’av. de l’Alcade Pere Molas (sentit Vila-seca), que dóna servei als hotels
Caribe i Port Aventura - Villa Mediterrània i al centre de convencions.

Imatge 38. Parades bus Consorci (sentit Pl. M. Manent).
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Imatge 39. Parades al baixador de Renfe (sentit Salou i sentit Vila-seca), av. Joan Fuster.
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13.8.

Informació de transport públic

La informació és un element fonamental per als usuaris de transport públic i contribueix a fer les
xarxes de transport més atractives. La implementació d’una informació clara, actualitzada i
accessible permet incrementar la quota de mercat del transport públic.
De manera general, resulta dificilíssim trobar informació clara, entenedora i actualitzada sobre
la xarxa de transport públic que dóna servei al C.R.T. A continuació es detallen les diferents
fonts d’informació disponibles i els seus continguts.

13.9.

La web

D’entrada, no hi ha cap portal específic que indiqui com arribar al C.R.T. Per defecte, s’han
analitzat quatre webs susceptibles de proporcionar informació de transport: les dels
ajuntaments de Salou, Vila-seca, Port Aventura i autocars Plana.
Les webs dels ajuntaments de Salou i Vila-seca proporcionen una informació de
transport i mobilitat quasi nul·la: Salou compta amb el trenet turístic que fa funció de
transport urbà a més de transport turístic i que passa pel C.R.T., peró només figura a l’apartat
de turisme, amb un vincle al Patronat de turisme que gestiona el servei i resulta molt difícil de
trobar. Quant a la web de l’Ajuntament de Vila-seca (vegeu imatge següent), proposa en
l’apartat de medi-ambient i serveis públics una pestanya “transport públic” on es descriuen
succintament els diferents tipus de transport (intermunicipal, escolar...), però sense donar cap
informació pràctica d’interès pels usuaris, ni cap vincle per ajudar-lo a aconseguir aquesta
informació.

Imatge 40. Extracte de l’apartat “Transport públic” de la web de l’ajuntament de Vila-seca.
Font: www.vila-seca.cat
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En canvi, la web del parc temàtic www.portaventura.es disponible en 5 idiomes (castellà,
català, anglès, francès i alemany), indica de manera força completa com arribar al parc.
Proposa modes d’accés al parc, en avió, tren o cotxe. Pel que fa a l’avió o al tren, detalla
segons cada aeroport/estació la manera més àgil d’arribar al parc, proposant sistemàticament
un vincle amb la web de l’empresa Plana que explota les línies de transport públic interurbà que
connecten amb Port Aventura.
No obstant això, es troba a faltar un apartat específic de transport públic per carretera, amb la
ubicació de les parades que donen servei al parc i als hotels, i una informació mínima sobre les
línies (principals destinacions, freqüències, existència de diversos tipus d’horaris), tot i que
queda palès que hi ha d’haver un vincle amb la web de Plana perquè l’usuari pugui obtenir la
informació detallada i actualitzada del servei.

Imatge 41. Extracte de l’apartat “com arribar-hi” de la web Port Aventura.es.
Font: Port aventura .es
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Per últim, la web de l’operador Plana www.autocarsplana.com permet obtenir informació del
transport públic per carretera que dóna servei al C.R.T.
La pàgina principal és disponible en català, castellà i anglès, tot i que es pot trobar en francés,
rus i alemany alguns subapartats específics, amb traduccions aproximades i fins i tot
inintel·ligibles. En la majoria dels casos, els documents que es poden baixar són disponibles
únicament en català, la qual cosa en dificulta la comprensió per part d’usuaris estrangers.
D’entrada, com es pot veure en la imatge següent, la navegació en la web és gens intuïtiva:
falten pestanyes més genèriques de tipus Línies, Tarificació, Plànols, etc. que permetin a
l’usuari trobar més facilment la informació desitjada.

Imatge 42. Extracte de la pàgina principal de la web de l’empresa Plana. Font:
www.autocarsplana.com

Falta clarament en la pàgina principal un cercador de rutes. Se suposa que amb les
opcions proposades, l’usuari que busca informació per accedir a Port Aventura anirà per
defecte a “llocs turístics per visitar” o a “horaris bus”.
Si tria la primera opció llocs turístics per visitar, trobarà una pestanya “Viatges línies regulars –
Port Aventura” en el menú a ma esquerra, que li presenta només les línies amb origen
Cambrils, La Pineda, Tarragona i Barcelona, mentre que hi ha una vintena de línies que
dónen servei a la zona. No hi ha cap informació de les línies de connexió amb els
aeroports o l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona, que són de major interès
per l’usuari estranger.
En canvi, tindrà informació de les línies de treballadors, la qual cosa pot generar confusió, ja
que els visitants del parc no les poden utilitzar.

Imatge 43. Extracte de la pàgina “llocs turístics per visitar” de la web de l’empresa Plana.
Font: www.autocarsplana.com
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D’altra banda s’ha intentat baixar els horaris en idiomes altres que el català. Apareixen de tal
manera que són totalment inintel·ligibles: a títol d’exemple, es mostran seguidament els horaris
a Port Aventura en un idioma que se suposa que és francés (barrejat amb català). A més d’una
presentació poc visual, les observacions no s’entenen gens.

Imatge 44. Horaris en francès baixat de la web de l’empresa Plana. Font: www.autocarsplana.com

Si l’usuari tria la segona opció “horaris”, trobarà un llistat pre-configurat de rutes poc entenedor
(“base Garraf-Penedès”), així com un cercador de rutes. Un cop teclejat “Port aventura”,
apareix un llistat de rutes de transport públic per carretera que donen servei al parc. Aquest
llistat no és exhaustiu (per exemple, falta la línia Aeroport Reus - Port Aventura) mentre que
alguns serveis són duplicats, com és el cas de Barcelona – la Granadella. Fent clic a
sobre, apareixen diferents icons corresponents a recorreguts, horaris i parades molt poc
pràctics a utilitzar i que donen una informació poc entenedora, com es pot veure a continuació.
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Imatge 45. Proposta d’itineraris a Port Aventura - web de l’empresa Plana. Font:
www.autocarsplana.com

En l’exemple a sota apareixen 4 rutes diferents (quina porta a Port Aventura?), tres llistats de
parades en format taula (quin és el que necessito?), a més impossible a utilitzar sense un
plànol detallat de la zona, i dos tipus d’horaris. Aquests es presenten de manera heterogènia
(verticals o horitzontals segons les línies), amb moltes observacions que compliquen la lectura;
en alguns casos són totalment inintel·ligibles (veure imatge 48).
Quant al plànol d’itinerari, és tan poc detallat que no aporta informació rellevant.

Imatge 46. Informació horaris i itineraris de la web de l’empresa Plana. Font:
www.autocarsplana.com
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Llistat de parades: és un document tècnic, que s’hauria de mantenir intern a l’empresa. Seria
més entenedor pels usuaris visualitzar la ubicació de les parades en un plànol.

Imatge 47. Listat de parades de la web de l’empresa Plana. Font: www.autocarsplana.com
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Exemples d’horaris baixats de la web: en el cas de la línia Vila-seca - Salou, resulta totalment
impossible entendre com funciona i on s’ubiquen exactament les parades. A més, només estan
disponibles al català.
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Imatge 48. Dos exemples d’horaris d’autocars Plana. Font: www.autocarsplana.com

De manera més general, la web no esmenta els preus del transport públic i no consta de cap
apartat d’atenció al client (suggeriments i queixes). Tampoc hi ha cap vincle amb altres webs
d’interès (ATM del Camp de Tarragona, Port Aventura, Renfe, aeroport de Barcelona i Reus...).
En conclusió, si es vol potenciar el transport públic per carretera per accedir al C.R.T. i més
específicament a Port Aventura, s’hauria d’homogeneïtzar, revisar i ampliar els continguts
de les webs susceptibles de difondre aquesta informació. També haurien de complir amb
criteris d’accessibilitat per als usuaris discapacitats (dimensió de les lletres, etc.).

13.10.

Fullets informatius de l’empresa Plana

L’empresa Plana edita uns fullets informatius distribuïts per la seva xarxa d’informadors així
com als principals punts d’informació.
Aquests tríptics, de format DIN-A5 s’editen per municipi. Seguidament es mostra el de Salou,
que conté els horaris de les línies que donen servei al municipi, un plànol així com informació
tarifària.
Al primer cop d’ull, es nota una absència de tractament global i homogeni de la informació:
és molt heterogènia quant a presentació (tipus i dimensió de lletres emprades, colors...) i molt
densa, la qual cosa no en facilita la lectura. Tampoc hi ha cap sistema d’identificació de les
línies amb codi (lletres o xifres) que faciliti la comprensió de la xarxa.
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Imatge 49. Extracte del tríptic de l’empresa Plana (Salou). Font: Autocars Plana
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13.11.

Informació a les parades de transport públic

En la majoria dels casos, les parades no compten amb la informació necessària per identificar
les línies de pas (parades del baixador Renfe i av. de l’Alcalde Pere Molas) o, com en el cas
de les parades del Consorci (Plaça Manent), aquesta pot arribar a ser errònia i fer esment
a línies desaparegudes. A més, en els escassos casos en els quals es troba la
informació, és en mal estat i per tant difícil de llegir.

Imatge 50. Parades d’autobús a l’av. de l’Alcalde Pere Molas (davant del centre comercial). Es nota
la mala qualitat de la informació quan existeix.

Imatge 51. Parades del Consorci amb informació errònia sobre el Vila-seca Bus

S’hauria de revisar totes les parades de transport públic del C.R.T. per adequar el mobiliari de
parada i posar-hi una informació de les línies de pas homogènia i actualitzada. També
convindria revisar el procés de manteniment de les parades i d’actualització de la informació.
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13.12.

Tarificació

La majoria de les línies que donen servei al C.R.T. estan integrades, per tant, s’hi pot accedir
amb els títols que conformen el sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona. Al 2010, un
33% dels usuaris utilitzen aquesta tarificació.
Aquests títols permeten fer desplaçaments amb diferents operadors de transport fent servir el
mateix títol i sense cost addicional, dins de la seva zona geogràfica de validesa i dins d’un límit
horari (1h15 per a una zona). Així, els transbordaments són més fàcils i barats.
Port Aventura se situa dins de la zona 1, conjuntament amb Tarragona, Reus, Salou i Cambrils.

Imatge 52. Zonificació tarifària del Camp de Tarragona. Font: ATM del Camp de Tarragona.
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13. Transports específics als parcs temàtics

14.1.

Servei de treballadores i treballadors de Port Aventura

Els treballadors de Port Aventura poden comptar amb dues línies regulars de transport public
per carretera ambdues operades per Plana. Funcionen tot l’any amb un nivell d’oferta adaptat a
l’estacionalitat dels treballadors. Són les següents:

Línies (origen i final)
Reus – Salou – La Pineda – Zona tècnica Port Aventura
Tarragona – Vila-seca – Zona tècnica Port Aventura
Taula 26. Línies de treballadors de Port Aventura. Font: elaboració pròpia

Mapa 13. Oferta de línies de transport públic per a treballadors. Font: elaboració pròpia.

Si bé són línies amb un recorregut diferenciat, hi ha expedicions especials que combinen els
itineraris d’ambdues linies, concretament, la primera expedició del servei i l’última, amb el
consegüent increment de temps de desplaçament.
A continuació es detallen les característiques d’ambdues línies de treballadors.
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14.1.1. Línia Reus – Salou – La Pineda – Zona tècnica Port Aventura
Aquesta línia funciona tot l’any, però amb uns horaris que varien en funció de l’obertura dels
parcs. A continuació es mostren els horaris de temporada alta, que cobreixen la majoria
d’entrades de treballadors entre les 6h del matí i les 15h o les 16h de la tarda, a raó d’un
autobús cada hora, de dilluns a diumenge.
Els temps de recorregut són d’uns 20 minuts des de Reus, 10 minuts des de Salou i uns
5 minuts des de la Pineda.

Horaris de temporada alta
Sentit Reus > Port Aventura
Reus > Salou > La Pineda > Port Aventura zona tècnica
(1)
Reus
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00
Salou
06:41 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:10
06:38 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 15:16
La
Pineda
Port
06:43 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:21
Aventura

(2)
16:00
16:10
16:16
16:21

(1). Autobús compartit amb la línia Taragona – La Canonja – Vila-seca
(2). Fuciona només quan el parc tanca a les 23h00 o més tard.

Sentit Port Aventura > Reus
Port Aventura zona tècnica > La Pineda > Salou > Reus
(1)
(2)
(3)
(4)
Port
Aventura
La
Pineda
Salou
Reus

(5)

(6)

14:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

01:30

02:15

14:35

16:35

17:35

18:35

19:35

20:35

21:35

22:35

23:35

00:35

01:35

02:20

14:41
14:51

16:41
16:51

17:41
17:51

18:41
18:51

19:41
19:51

20:41
20:51

21:41
21:51

22:41
22:51

23:41
23:51

00:41
00:51

01:41
01:51

02:41
02:51

(1). Fuciona només quan el parc tanca a les 19h00 o més tard.
(2). Fuciona només quan el parc tanca a les 20h00 o més tard.
(3). Fuciona només quan el parc tanca a les 21h00 o més tard.
(4). Fuciona només quan el parc tanca a les 22h00 o més tard.
(5). Fuciona només quan el parc tanca a les 23h00 o més tard.
(6). Fuciona només quan el parc tanca a les 00h00 o més tard.
Taula 27. Horaris de la línia de treballadors Reus – Port Aventura. Font: Plana
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14.1.2. Línia Tarragona – la Canonja – Vila-seca – Zona tècnica Port Aventura

Com l’anterior, aquesta línia funciona tot l’any, amb un nivell de servei que canvia en funció de
l’obertura dels parcs. Les taules a continuació mostren els horaris de temporada alta, que
funcionen de dilluns a diumenge.

Horaris de temporada alta
Sentit Tarragona > Port Aventura
Tarragona > La Canonja > Vila-seca > Port Aventura zona tècnica
(1)
TA
TA
TA
Tarragona 06:15 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00
La
06:28 07:18 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 12:18 13:18
Canonja
Vila-seca
06:30 07:20 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 12:20 13:20
Port
06:33 07:23 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 12:23 13:23
Aventura

15:00

(2)
16:00

15:18

16:18

15:20

16:20

15:23

16:23

(1). Autobús compartit amb la línia Taragona – La Canonja – Vila-seca
(2). Fuciona només quan el parc tanca a les 23h00 o més tard.
TA. Sortides que només funcionen en temporada alta

Sentit Port Aventura > Tarragona
Port Aventura zona tècnica > Vila-seca > La Canonja > Tarragona
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Port
Aventura
Vila-seca
La
Canonja
Tarragona

(6)

14:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

01:30

02:15

14:33

16:33

17:33

18:33

19:33

20:33

21:33

22:33

23:33

00:33

01:33

02:18

14:35

16:35

17:35

18:35

19:35

20:35

21:35

22:35

23:35

00:35

01.35

02:20

15:53

16:53

17:53

18:53

19:53

20:53

21:53

22:53

23:53

00:53

01:53

02:38

(1). Fuciona només quan el parc tanca a les 19h00 o més tard.
(2). Fuciona només quan el parc tanca a les 20h00 o més tard.
(3). Fuciona només quan el parc tanca a les 21h00 o més tard.
(4). Fuciona només quan el parc tanca a les 22h00 o més tard.
(5). Fuciona només quan el parc tanca a les 23h00 o més tard.
(6). Fuciona només quan el parc tanca a les 00h00 o més tard.

Taula 28. Horaris de la línia de treballadors Tarragona– Port Aventura. Font: Plana
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14.1.3. Línia compartida Reus – Tarragona – La Canonja – Vila-seca – Salou – La
Pineda – Zona tècnica Port Aventura
En temporada baixa, les dues línies de treballadors es fusionen amb una única línia
“compartida” per tal d’optimitzar recursos: surt de l’estació d’autobús de Reus, passa per
Tarragona (estació d’autobús), dóna servei a les parades Icomar, Torreforta, Camp-Clar, la
Canonja, Vila-seca, Salou i la Pineda abans d’arribar a la zona tècnica de Port Aventura.
Es distingeixen diferents nivells d’oferta, segons el grau de tancament del parc (totalment
tancat, o en període de liquidacions).
Parcs tancats
(mitjan gener a
març aprox.)
Nombre d’expedicions de
dilluns a divendres

Període
liquidacions

Línia Reus – Tarragona – la Canonja –
Vila-seca – Salou – la Pineda

3+4

1+2

Taula 29. Nivells de servei de la línia compartida segons temporada. Font: Plana

Horari període liquidacions
Anada
Reus > TGN > Port Aventura
08:00
10:00
12.00
08:15
10:15
12:15
08:30
10:30
12:30
08:35
10:35
12:35
08:40
10:40
12:40
08:46
10:46
12:46
08:51
10:51
12:51

Reus
TGN – Estació d’autobús
La Canonja
Vila-Seca
Salou
La Pineda
Port Aventura – Zona tècnica

Tornada
Port Aventura – Zona tècnica
La Pineda
Salou
Vila-Seca
La Canonja
TGN – Estació d’autobús
Reus

11:00
11:05
11:11
11:16
11:21
11:36
11:51

Port Aventura > TGN > Reus
13:30
15:15
13:35
15:20
13:41
15:26
13:46
15:32
13:51
15:37
14:06
15:52
14:21
16:07

18:15
18:20
18:26
18:32
18:37
18:52
19:07

Taula 30. Horaris de la línia compartida en període de liquidacions. Font: Plana

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

66

Horari Parcs tancats
Anada

Reus
TGN – Estació d’autobús
La Canonja
Vila-Seca
Salou
La Pineda
Port Aventura – Zona tècnica

Reus > TGN > Port
Aventura
08:00
08:15
08:30
08:35
08:40
08:46
08:51

Tornada

Port Aventura – Zona tècnica
La Pineda
Salou
Vila-Seca
La Canonja
TGN – Estació d’autobús
Reus

Port Aventura > TGN > Reus
Dl a dj.
Dv.
Dl a Di.
14:15
15:15
18:15
14:20
15:20
18:20
14:26
15:26
18:26
14:32
15:32
18:32
14:37
15:37
18:37
14:52
15:52
18:52
15:07
16:07
19:07

Taula 31. Horaris de la línia compartida ( parc tancat). Font: Plana

El total d’expedicions, per tant, osci·la en funció del calendari i horari d’obertura dels parcs, com
es pot veure en la taula següent:
Expedicions per sentit
Línies (origen i final)
Reus – Salou – La
Pineda – Port Aventura
Tarragona – la Canonja
– Vila-seca – Port
Aventura
Línia combinada Reus –
TGN – Vila-Seca –
Salou – la PIneda
(a)
(b)

Operador

Parc obert
dl a dv
ds

Fest.

Parc tancat
dl a dj
dv
Ds i
Fest.

Plana

8 + 6 (a)

8 + 6 (a)

8 + 6 (a)

-

-

-

Plana

8 a 11
+6 (a)

8 a 11
+6 (a)

8 a 11
+6 (a)

-

-

-

3+4

3+4

-

Plana

1+1 (b)

1+1(b)

1+1(b)

1+2

1+1

-

Depenent de l’hora de tancament del parc hi ha més expedicions, fins a 6 més
Només la primera i última expedició del dia fan recorregut compartit.
Taula 32. Nivells de servei de la línia compartida segons temporada. Font: Plana
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El principal punt feble de la línia compartida és l’increment del temps de recorregut per
alguns viatgers, específicament els amb origen Reus (+ 30 min. de temps de recorregut
respecte de la línia “normal”), la Canonja i Vila-seca (quasi + 15 min.) i en grau menor
Tarragona (+9 min.).

Origen
Reus
Tarragona
La Canonja
Vila-seca
Salou
La Pineda

Temps recorregut a
Port Aventura amb
línia normal
20 min.
23 min.
5 min.
3 min.
10 min
5 min.

Temps recorregut a
Port Aventura amb
línia compartida
50 min.
32 min.
19 min.
17 min.
10 min.
5 min.

Variació
+ 30 min.
+ 9 min.
+ 14 min.
+ 14 min.
-

Taula 33. Comparativa de temps de recorregut itinerari combinat/ normal. Font: elaboració pròpia.

14.1.4. Parades de les línies de treballadors
Internament, el punt de parada únic “Port Aventura-Entrada treballadors”, final de les tres línies
de treballadors, se situa a proximitat de l’edifici de recursos humans i dels accessos interns a
peu o en autocar al parc temàtic. És fàcil d’accés i està equipat amb una petita marquesina, on
estan enganxats els horaris de temporada alta només.

Imatge 53. Parada d’autobús dins de la zona tècnica.

Els altres punts de parada en cada municipi són els següents:
Línia Reus – Salou – La Pineda – zona tècnica
Estació d’autobusos de Reus (andana 6)
Salou (apartaments CYE)
Salou (Pl. Europa)
La Pineda (Restaurant El Dorado)
La Pineda (apartaments La Pineda)
Línia Tarragona – Vila-seca – zona tècnica
Estació d’autobusos de Tarragona (andana 17)
Icomar
Torreforta (Bar Canada)
Camp-clar (col·legi Mediterràni)
Bonavista (Crta. N340a)
La Canoja (Hostal Sant Vicenç Ferrer)
Vila-seca (av. Ramon d’Olzina, 34)
Taula 34. Punts de parada de les línies de treballadors. Font: elaboració pròpia
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S’ha realitzat un reconeixement específic de les parades d’autobús situades a la N-340 per tal
d’analitzar les possibles deficiències en termes d’accessibilitat i de seguretat, ja que aquesta
carretera presenta una intensitat de transit elevada, amb molt vehicles pesants. Les altres
parades de les línies de treballadors no presenten problemàtiques específiques, tret de la
informació.
El servei de treballadors realitza cinc parades al llarg de la carretera N-340a: la Canonja,
Bonavista, Campclar, Torreforta i Icomar. Les dues primeres parades tenen una accessibilitat
molt precària i les altres tres una accessibilitat millorable. En tots els casos, no es garanteix
l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
En totes les parades hi ha un punt de parada per a cada sentit de circulació i en tots els casos
només hi ha un pal de parada, sense banc ni marquesina. Només en un dels sentits de la
parada d’Icomar s’aprofita una marquesina del servei urbà de Tarragona.

Parada de la Canonja
Sentit Port Aventura – Tarragona:
Tant l’accessibilitat a l’autobús com a la parada és nul·la: el pal de parada està situat en una
vorada de terra amb vegetació (no hi ha vorera) i no hi ha cap apartador per a què l’autobús
pugui fer la parada. Els usuaris han d’accedir o baixar de l’autobús des de la calçada i les
condicions d’espera són pèssimes. En aquest sentit de circulació, la població de la Canonja
queda situada a l’altra banda de la carretera i no existeix cap pas de vianants per poder creuarla, ni cap vorera per poder-hi accedir amb seguretat.

Imatge 54. Parada d’autobús la Canonja a la ctra. N-340a.

Sentit Tarragona – Port Aventura:
Aquesta parada està situada en l’aparcament d’un restaurant. Les condicions d’espera són
especialment precàries: no hi ha vertader espai d’espera, ja que el pal està situat davant d’una
plaça d’aparcament. Encara que l’usuari esperi enretirat de la carretera, ha de salvar una
cuneta molt ampla per pujar als vehicles (no hi ha cap vorera ni plataforma), i pot tenir conflictes
amb automobilistes que maniobren a l’aparcament. L’altre opció és esperar al voral de la
carretera, molt perillós ateses les intensitats de trànsit.

Imatge 55. Parada d’autobús la Canonja a la ctra. N-340a.
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Parada de Bonavista

Sentit Tarragona – Port Aventura:
Aquesta parada presenta unes condicions d’espera péssimes pels usuaris: està situada en una
vorada de terra amb vegetació (no hi ha vorera) i no hi ha cap apartador per a què l’autobús
pugui fer la parada. Els usuaris han d’accedir o baixar de l’autobús des de la calçada, salvant
una cuneta molt àmplia. L’accés a la parada s’ha de realitzar pel voral de la carretera.

Imatge 56. Parada d’autobús Bonavista a la ctra. N-340a.

Sentit Port Aventura – Tarragona:
Aquesta parada disposa d’un petit apartador per a l’autobús, però és de terra i no té plataforma
per a què els viatgers puguin accedir còmodament a l’autobús. La part urbanitzada de
Bonavista queda a l’altra banda de la carretera i no existeix cap pas de vianants ni semàfor que
permeti creuar aquesta via molt transitada amb un mínim de seguretat.

Imatge 57. Parada d’autobús Bonavista a la ctra. N-340a.
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Parada de Campclar

Sentit Port Aventura – Tarragona:
Aquesta parada està situada en una vorera de petites dimensions (que fa funció de mitjana
entre un vial d’accés i la carretera), generant inseguretat a l’usuari. No existeix cap pas de
vianants que accedeixi a aquesta vorera des de la part urbanitzada.

Imatge 58. Parada d’autobús Campclar a la ctra. N-340a.

Sentit Tarragona – Port Aventura:
En aquest cas l’accés a la parada des de la part urbanitzada és correcte. En canvi, l’accés a
l’autobús no ho és ja que el vehicle no es pot acostar a la vorera a causa del canal de drenatge.

Imatge 59. Parada d’autobús Campclar a la ctra. N-340a.
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Parada de Torreforta

Sentit Port Aventura – Tarragona:
Aquesta parada també se situa en una vorera de petites dimensions que fa la funció de mitjana
entre un vial secundari i la carretera N-340a, generant inseguretat als usuaris per la manca
d’espai. A més, no hi ha cap pas de vianants ni semàfor per poder accedir-hi des de la part
urbanitzada de Torreforta.

Imatge 60. Parada d’autobús Torreforta a la ctra. N-340a.

Sentit Tarragona – Port Aventura:
La parada està situada en una part de vorera de molt petites dimensions entre el carril bici i la
els edificis, generant inseguretat i condicions d’espera precàries. Entre el carril bici i la vorera
on se situa la parada i l’arbrat hi ha un desnivell que impedeix l’accés de PMRs. La presència
d’arbres no facilita l’accés a l’autobús.

Imatge 61. Parada d’autobús Torreforta a la ctra. N-340a.
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Parada d’Icomar

Sentit Port Aventura – Tarragona:
En aquest sentit s’aprofita una marquesina del servei urbà de Tarragona. L’accés a la parada
és dificultós i no hi ha vorera i mobiliari per a millorar les condicions d’espera (banc).

Imatge 62. Parada d’autobús Icomar a la ctra. N-340a.

Sentit Tarragona – Port Aventura:
Aquesta parada disposa tant d’apartador per a l’autobús com un accés a la parada amb una
vorera de dimensions adequades. És l’única que presenta condicions d’espera acceptables, tot
i que falta mobiliari com un banc.

Imatge 63. Parada d’autobús Icomar a la ctra. N-340a.

En conclusió, caldrà fer recomanacions de millora de la seguretat i accessibilitat a les parades
situades a la N-340a que presenten moltes deficiències al respecte. També cal afegir que una
altre punt a tractar és la informació a l’usuari, inexistent en la majoria de les parades.
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14.2.

Transport intern de treballadors als parc temàtics

A més de les línies externes de transport públic que faciliten l’accés als parcs als treballadors,
també existeix un transport intern gratuït que els permet desplaçar-se a l’interior de les
instal·lacions i accedir a diferents zones, així com als hotels Caribe i el Paso. El transport
intern es realitza amb una flota de 3 vehicles de tipus minibús de 18 a 26 places. Funciona
cada dia d’obertura del parc, de manera ininterrompuda, a partir de les 7h45 i fins a 1h30
després del tancament del parc temàtic.
Les parades són les següents:
Parcs
Mediterrània (Fleca)
Polynesia (Bora-Bora)
Parada 111-A
Menjador
FarWest 639 (Saloon)
Caribe Aqua Park
Hotels
Hotels El Paso
Hotel Caribe
Taula 35. Parades del transport intern dels parcs temàtics. Font: PAESA.

Per accedir als hotels Caribe i el Paso, només hi ha dues anades a les 7h45 i a les 8h40, i una
única tornada a les 16h10.
En la franja horària de 14h30 a 17h30, els treballadors i treballadores estan autoritzats a
utilitzar les llançadores a disposició dels visitants, amb punt de parada a les fonts de l’entrada.

Imatge 64. Minibusos que efectuen el transport intern.

Imatge 65. Senyalització i parades al recinte del parc temàtic.
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14.3.

Llançadores per als clients dels parcs temàtics (trenet)

El servei de llançadores (“shuttle” o trenet) connecta, de forma gratuïta per als clients, diferents
punts de l’oferta d’allotjament i oci.
Les llançadores funcionen entre els hotels Caribe i el Paso i els parcs temàtic i aquàtic, per una
banda, i amb el Beach Club per l’altra, circulant, en la seva major part, pel viari intern o el
corredor d’activitats. Com s’ha comentat prèviament, el servei del Beach Club deixarà de ser
d’ús exclusiu per als clients dels hotels de Port Aventura com ha estat fins la temporada 2010,
per la qual cosa, es preveu que se suprimeixi aquest servei.
Trajecte
Hotels - Parcs - Hotel
Hotels - Beach Club - Hotels

Freqüència
aprox.
15 min.
30 min.

Taula 36. Interval de pas de les llançadores clients. Font: elaboració pròpia.

La demanda global, segons es desprèn de l’enquesta de Port Aventura Entertainment, és de
gairebé 149.000 persones, la qual cosa, considerant el calendari de funcionament, suposa
unes 2.500 persones/dia (base 60 dies).
En el futur, hi haurà un servei de transport que doni cobertura als usuaris de la Comunitat
Lumine (golfs, Beach Club), permetent una mobilitat interna sense vehicle privat. Amb aquest
motiu, hi ha habilitades parades cobertes.

Imatge 66.Marquesines a la rambla del parc i a l’interior del recinte de Lumine.
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14. Trenet turístic de Salou
15.1.

Cobertura i línies

Complementàriament
a
l’oferta de transport regular,
existeix un altre servei que, a
més de ser un mode de
transport, esdevé un atractiu
turístic en si mateix. Encara
que té aquesta dimensió,
funciona bona part de l’any
(veure
modalitats
a
continuació) i compta amb
quatre línies operatives que
comuniquen els diferents
nuclis urbanitzats de Salou i
Port
Aventura:
3
en
temporada mitjana-alta, i una
a l’hivern.
Imatge 67. Trenet turístic de Salou. Font: Costadoradaonline.net

El trenet voreja la zona sud del C.R.T.: camps de golf i entrada de vianants dels parcs temàtics.
Totes les línies donen servei a la part urbana més consolidada de Salou. La L1 arriba fins al
límit del terme municipal amb Cambrils mentre que la L2 dóna servei al Cap Salou i la L3 fins la
Pineda. A l’hivern, la línia LH (hivern) funciona entre el centre de la ciutat i els barris situats al
sud de la C-14.
S’ha de destacar que totes les línies donen servei als parcs temàtics Port Aventura, per
l’entrada de vianants situada a sota de l’av. de l’Alcalde Pere Molas. El trenet entra dins
del recinte del parc, parant-se a la font situada davant de les taquilles.

Mapa 14. Trenet de Salou. Font: Costadoradaonline.net

15.2.

Horaris, interval de pas i calendari

Les línies L1 i L2 discorren entre les 10h00 i les 22h00 cada 30 min. i cada 60 min.
respectivament entre setmana Santa i finals d’octubre i la L3, restringida a la temporada alta,
circula cada 60 min. de 10h00 a 22h00.
La LH (Línia d’hivern), funciona entre l’1 de novembre i setmana Santa amb un interval de pas
de 60 minuts. No obstant, a l’hivern 2010-2011, no funciona de l’1 de desembre al 30 de gener.
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En temporada alta, les tres línies ofereixen un servei nocturn de recollida de viatgers des de
l’entrada de vianants de Port Aventura (a sota de l’av. de l’Alcalde Pere Molas), amb una única
sortida de cadascuna de les tres línies a les 00h00.
Línia i origen
L1 Pl. Venus i Pl. Europa
L2 Pl. Europa
L3 C. Pompeu Fabra
L1, L2 i L3 Port Aventura
LH

Freqüència
30 min.
60 min.

Horari

Calendari

10h00 –
22h00

Setmana Santa – Finals octubre
Temporada alta

-

1 sortida a
00h00

Temporada alta

60 min.

s.d.

1/11 – Setmana Santa, amb
interrupció del servei de l’1 de
desembre al 30 de gener.

Taula 37. Característiques del servei de trenet turístic de Salou.
Font: Patronat de turisme de Salou

15.3.

Parades

En l’àmbit del CRT, el trenet turístic de Salou marca dues parades:
x

La primera és la parada 26 de les línies L1, L2 i L3, que se situa dins del recinte dels
parcs, a la font situada davant de les taquilles. El trenet hi accedeix per la rambla del
parc, vial que uneix el baixador Renfe amb l’entrada de vianants.

x

La segona parada és la número 8, de les línies L2 i L3, situada a l’accés de la Platja
Llarga, davant d’una entrada del Beach Club (accés, fins l’estiu del 2010, utilitzat de
forma restrictiva pels usuaris del mateix per accedir a la platja). Cal notar, a més, que
l’accés nord, al carrer del Camí del Pla de Maset, que dóna entrada a l’aparcament i al
control, és un punt de pas de les línies L2 i L3 en sentit Pl. Europa, però no hi tenen
cap parada.

Cal notar, a més, que hi ha d’altres parades que voregen el C.R.T. (com la parada 16, a la
cruïlla de l’av. del Pla de Maset amb el carrer del Camí del Racó, i la parada 25, av. dels Països
Catalans), encara que no donen realment servei al C.R.T. ja que no estan situades a prop
d’entrades a la zona.

Imatge 68. Parada del trenet turístic de Salou.
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15.4.

Tarificació

El preu del viatge varia segons la temporada:
En temporada mitjana-alta, en què circulen les línies L1, L2 i L3, el preu del viatge oscil·la
entre 1,50€ pels nens i 3€ pels adults.
En temporada baixa (quan entra en servei la línia d’hiver (LH), de novembre a setmana
Santa), el preu del bitllet senzill varia entre 0,60€ pels nens i 1,50€ pels adults. S’ha de
destacar que a l’hivern també existeix un descompte del 33% per les persones de tercera edat
(Imserso), que paguen 1€ per bitllet.
Tarificació
Línia
Bitllet senzill

Infantil (4-12 anys)
L1-L2-L3
LH
1,50€
0,60€

Adult
L1-L2-L3
LH
3,00€
1,50€

3ª edat (Imserso)
L1-L2-L3
LH
1,00€

Taula 38. Tarificació del trenet turístic de Salou (2010). Font: elaboració pròpia.
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15. Taxi
Actualment, són les associacions de taxistes de Salou, Vila-seca i la Pineda que donen servei a
la zona del C.R.T. N’hi ha tres: Radio taxi Salou, Radio taxi Vila-seca - la Pineda i Taxis Costa
Daurada.

16.1.

Característiques del sector

Municipi

Llicències

Salou
Vila-seca
Total

47
18
65

Llicències
/1.000
hab(pob.
Dret 2010)
1,7
0,8
1,3

Llicències
/1.000
hab(pob.
total 2010)
0,9
0,6
0,8

Associacions
de taxistes

Taxistes
agrupats
(%)

Vehicles
adaptats
PMR

2
1
3

98%
100%
99%

0
2
2

Taula 39. Característiques del sector del taxi de Salou i Vila-seca.
Font: Estudi del sector del taxi al Camp de Tarragona – Gencat – Juny 2009.

La població total correspon a la població de dret (padró continu 2010) més la població
equivalent a temps complet per any. La calcula l’IDESCAT a partir dels censos de població i
d’altres estadístiques com ara turisme o l’oferta municipal d’allotjament, obtenint el nombre de
persones/dia que hi ha als municipis en mitjana anual.
La taula anterior mostra que el càlcul de les ràtios evidencia l’efecte de la població estacional,
ja que segons la població empadronada a Salou, la ràtio per població de dret és major que per
Vila-seca, mentre que si es fa respecte de la població total, el valor s’iguala.
Cal destacar que l’oferta de taxis amb origen Port Aventura la presten tant taxistes de
Salou com de Vila-seca. En aquest sentit, hi pot haver confusió de quina tarifa aplicar
(urbana/interurbana) en funció de si la destinació és Salou i Vila-seca i de si la llicència és de
Salou o Vila-seca, cosa que pot donar lloc a dos preus diferents per a una mateixa carrera.

16.2.

Tarifes urbanes

A continuació es presenten les últimes tarifes actualitzades per a Salou i Vila-seca - la Pineda.
Tarifa urbana diürna (7-21h)
Baixada
Km
Hora
bandera
recorregut
d’espera
Salou
(2009)
Vila-seca
(2011)

Tarifa urbana nocturna (21-7h)
Baixada
Km
Hora
bandera
recorregut
d’espera

3,27€

1,02€

16,40€

3,95€

1,22€

19,68€

3,35€

1,04€

16,85€

4,04€

1,25€

20,23€

Sortida
estació
FFCC
Salou
(2009)
Vila-seca
(2011)

Suplements
Maletes i
Recollida a
animals
domicili

0,98€

0,80/0,98€*

1,59€

1,00€

0,81/1,00€*

1,63€

*Segons tarifa diürna o nocturna
Taula 40. Tarifes de taxi de Salou i Vila-seca. Font: Ajuntaments.
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El municipi de Vila-seca acaba d’aprovar l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi del
municipi de Vila-seca per a l’any 2011, amb un increment de tarifes conforme amb l’acord de la
Comissió de Preus de Catalunya que autoritza un increment del 2,8% com a increment mitjà de
les tarifes del serveis d’autotaxi.
A continuació s’exposen les tarifes aproximades de les carreres de taxi (un dia feiner) des dels
principals municipis o centres atractors de la zona (consultació realitzada amb les associacions
locals de taxistes). En cap de setmana, les tarifes són una mica més cares i s’haurien d’afegir
uns 2 a 3€ de mitjana als preus de la taula següent.

Origen
Aeroport de Barcelona
Tarragona
Reus
Aeroport de Reus
Estació AVE del Camp
Cambrils
Salou
La Pineda
Vila-seca

Preu aproximat de la
carrera (dia feiner) amb
destinació Port Aventura
140 a 150€
22 a 25€
22 a 25€
28€
35€
16 a 18€
7 a 8€
8 a 10€
10 a 12€

Taula 41. Tarifes 2011de taxi de Salou i Vila-seca. Font: Associacions de taxistes locals

16.3.

Parades de taxi

El C.R.T. disposa de tres parades de taxi:
x

Una parada temporal d’estiu situada en l’Avinguda Alcalde Pere Molas, que
compta amb 8 places (davant de l’entrada de vianants de Port Aventura).

x

Una altra situada dins del recinte de Port Aventura, al parking Preferent (al costat
de les consignes exteriors), que compta amb 5 places.

x

Una parada fixa obligatòria a la Pineda, carrer Ciutat de Melbourne, s/n
(encreuament plaça de la Cançó Catalana), amb una reserva de taxis amb unes 8
places, la qual es troba propera a les oficines del Lumine i de la discoteca el Pacha.
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Mapa 15. Parades de taxi al C.R.T.. Font: elaboració pròpia.

Imatge 69. Parada de taxi interna al parc.
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Imatge 70. Parada de taxi Av. Pere Molas i parada C/ Melbourne, a la Pineda.

16.4.

Problemàtica del taxi al C.R.T.

A continuació s’esmenten característiques del sector del taxi al C.R.T. obtingudes a partir
d’entrevistes amb les associacions locals de taxistes quan es va redactar l’estudi del sector del
taxi al Camp de Tarragona, realitzat per Cinesi per al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques al 2009.
x

La principal característica de la demanda de l’àrea és l’estacionalitat, ja que a l’estiu es
doblen els serveis amb la contractació d’assalariats.

x

Els moments en què és major la dificultat per a donar servei a la demanda generada es
donen durant les nits d’estiu, a l’hora de tornar a casa després de sortir a sopar o de
festa, especialment a Salou i per la zona de la Pineda a Vila-seca. L’oferta municipal
és insuficient per a prestar tot el servei necessari, i per tant el temps d’espera de
l’usuari pot arribar a ser molt llarg.

x

En aquest sentit, cal destacar la major demanda a la parada de Port Aventura.

x

La situació a l’hivern és la contraria, ja que els taxistes es veuen obligats a autoregularse per adaptar l’oferta a la demanda.

x

Durant la temporada alta, en moments determinats en què hi ha un excés de demanda i
els taxistes del propi municipi no poden prestar tot el servei demanat, els conductors
d’altres municipis encotxen a la persona que està en la parada.

x

Des de les diferents associacions de taxi de Vila-seca, Salou i Cambrils, s’està buscant
regular aquesta situació informal i estan treballant en buscar una fórmula de
coordinació municipal (àrea de prestació conjunta de servei).
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IV.VIANANTS I BICICLETES
16. Vianants
L’accessibilitat i condicions de circulació de vianants a l’entorn de la zona recreativa i el parc
comercial és, en general bona, ja que aquest disposa d’espais amplis que han tingut en compte
la mobilitat a peu i, per altra banda, el trànsit tant rodat com de vianants o bicicletes és baix.
17.1.

Sector nord

El sector nord es caracteritza per una infraestructura que permet el pas de vianants de forma
còmoda i segura pel viari de l’entorn i que, en alguns casos es combina amb carrils bici que,
especialment el cap de setmana, concentren usuaris que en fan un ús lúdic (passeig) o esportiu
principalment.
En aquesta zona, amb una urbanització relativament recent, es distingeixen diferents tipologies
de carrers. Hi ha una xarxa de caràcter local tant per la seva connectivitat com pel volum de
trànsit, on les velocitats de circulació són moderades. Les dues vies perimetrals a aquesta zona
són el carrer de Joan Fuster, on es troba el baixador de tren de Port Aventura, parcialment
urbanitzat i, en segon lloc, l’av. de l’alcalde Pere Molas, que presenta un major volum de trànsit
rodat.
Per l’av. de l’Alcalde Pere Molas es concentren els majors fluxos de vianants ja que,
constitueix un dels itineraris de connexió a peu continus des del centre dels municipis veïns de
Vila-seca, per una banda, i de Salou, per l’altra. Des de Plaça Europa (Salou), es triguen uns 10
minuts en accedir a l’entrada del parc, i uns 20 minuts des de la plaça dels Països Catalans de
Vila-seca.
L’avinguda de l’Alcade Pere Molas permet, doncs, la circulació de vianants per dues voreres
laterals de característiques similars, amb una amplada d’uns 2 metres útils en un itinerari
continu, a més de 1,6 metres ocupats pels escossells de l’arbrat. Destaca el fet que, en el
lateral dret (en sentit Salou) hi ha un carril bici, amb la qual cosa, en els passos de vianants es
poden creuar fluxos de vianants i bicicletes.

Imatge 71. Itinerari de vianants i gual a l’av. de l’Alcalde Pere Molas.

Al llarg del recorregut, hi ha guals per als vianants i senyalització horitzontal en els passos,
reforçada també verticalment amb la reiteració de la prohibició d’aparcament en aquests punts
preferencials.
Des d’aquesta avinguda, a més dels passos de vianants que hi ha per a creuar en diversos
punts per accedir al parc, també hi ha una rampa d’accés i unes escales que enllaçen amb la
rambla del parc i que permeten evitar la circulació de vehicles.
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Puntualment, degut a la presència d’arbrat, el paviment es pot trobar en mal estat i, alguna
cruïlla es pot trobar ocupada per vehicles aparcats de forma il·legal.

Imatge 72. Pas de vianants de l’av. de l’Alcalde Pere Molas, a les proximitats del centre comercial.

Imatge 73. voreres en mal estat a l’av. de l’Alcalde Pere Molas.

El carrer de Joan Fuster, com s’ha comentat, no es troba urbanitzat en la seva totalitat i, de
fet, la circulació de vianants queda restringida a un dels laterals, on a més, hi ha un carril bici,
amb la qual cosa, es combinen els dos trànsits no motoritzats. Per accedir a l’estació, els
vianants procedents dels equipaments del C.R.T. han de creuar per un pas de vianants
adaptat, on la senyalització horitzontal es troba força desdibuixada.

Imatge 74. Carrer de Joan Fuster i accés al baixador de Port Aventura.
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El viari local, com els carrers de Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Joan Fuster o,
transversalment, carrer de Salvador Espriu, disposen de voreres adequades tot i que no
excessivament amples, però per la seva activitat, permeten els desplaçaments a peu
correctament. De totes maneres, es considera un itinerari secundari, particularment en relació
als parcs temàtic i aquàtic.
La rambla del Parc és l’itinerari natural i directe per als visitants que s’han desplaçat en tren,
tant pel seu traçat, que condueix, de forma directa, a les taquilles d’accés com per la seva
amplada. Aquest passeig, espai destinat principalment a la comunicació a peu des del baixador
de tren de Port Aventura, només presenta una circulació interna de turismes i trenet turístic
entre els hotels El Paso i Caribe i els parcs. En el seu darrer tram, es restringeix principalment
al pas dels visitants a peu o el trenet turístic de Salou o l’intern als equipaments gestionats per
Port Aventura Entertainment.

Imatge 75. Carrer de Josep Pla i rbla. del parc, a les proximitats de l’hotel el Paso.

17.2.

Sector sud

Al sector sud, on les distàncies són majors i el nivell d’urbanització és menor, en general i,
també degut a la tipologia d’activitat, la mobilitat a peu és reduïda, almenys la relativa a l’accés
als centres d’activitat, principalment als golfs.
L’accés al golf nord, on hi ha el control d’accés dels 3 camps, no preveu un accés a peu dels
usuaris, que majorment es desplacen en vehicle privat. En cas de fer-ho, la carretera del Camí
del Racó només compta amb vorera en un dels laterals, contigu al carril bici.
L’accés a les oficines de Lumine es fa pel carrer de Melbourne, que presenta unes condicions
de circulació correctes.

Imatge 76. Accessos al golf nord pel Camí del Racó i a les oficines de Lumine al c. de Melbourne.
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El Beach Club, que té l’entrada principal per l’av. del Pla de Maset, permet una circulació en
condicions correctes, ja que el paviment es troba en bon estat, tot i que, l’espai disponible
alterna la circulació de vianants amb la de bicicletes, ja que en gran part dels trams de
l’avinguda, hi ha un carril bici senyalitzat verticalment. En període estival pot ser que es doni
una confluència de fluxos que pugui perjudicar principalment els vianants.

Imatge 77. Espai per a la circulació de vianants a l’Av. del Pla de Maset.

Imatge 78. carrer de Josep Pla i rbla. del parc, a les proximitats de l’hotel El Paso.

17.3.

Voreres

S’ha analitzat les voreres dels itineraris més directes i utilitzats per accedir als diferents
equipaments del C.R.T. i s’ha observat que, en general, reuneixen els requisits necessaris per
a permetre un desplaçament adequat, continu i en bones condicions.
És important destacar que, a més de les condicions objectives de l’espai disponible, la
circulació a peu i en bicicleta al C.R.T. té lloc generalment per un entorn enjardinat, la qual cosa
fa més agradable el desplaçament i amplia la sensació de confort i seguretat de l’usuari.
Complementàriament, cal destacar que, en tot l’àmbit del C.R.T., la presència de diverses
rotondes té un efecte reductor sobre la velocitat de circulació dels vehicles privats que és
positiva per als vianants.
Punt
Rbla. del Parc
Av. de l’Alcade P. Molas
Av. del Pla de Maset

Ample útil
> 5m
2,0 – 2,3 m
2,6 m

Arbrat no
útil
1,6 m
0,9 m

Ample total

Observacions

> 5m
3,6 - 3,9 m
3,5 m

Punt de parada trenet
Trams en mal estat
Compatible amb bici

Taula 42. Amplada de voreres. Font: Treball de camp.
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En algun període d’afluència massiva (a l’estiu), pot confluir un volum de bicicletes o vianants
considerables, quan també l’afluència en vehicle privat és superior, així com la pressió per
l’aparcament, la qual cosa podria deteriorar les condicions d’accés en aquests dos modes i,
especialment, el dels vianants.

Mapa 16. Accessibilitat a peu al C.R.T. Font: elaboració pròpia.
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17. Bicicletes
18.1.

Sector nord

El C.R.T. compta amb una xarxa de carril bici que facilita el desplaçament en bicicleta per
accedir als diversos equipaments. En aquest sentit, el major centre atractor de mobilitat, el parc
temàtic de Port Aventura, té un carril bici sobre la vorera que connecta els municipis de Salou i
Vila-seca per un agradable itinerari que discórre per l’av. de l’Alcalde Pere Molas en tot el tram
que constitueix els límits del C.R.T.
L’itinerari per aquest eix és còmode i no presenta dificultats, ja que el traçat no comporta
pendents destacables. Cal destacar, però, la rampa per accedir a la rambla del parc i
aproximar-se en bicicleta a les immediacions, on es disposa d’un aparcament al recinte.
Alternativament, l’accés a la zona dels parcs es pot dur a terme pel tram amb carril bici al carrer
de Joan Fuster. Quan hi ha una cruïlla entre dos trams de carril bici, el pas de vianants es troba
segregat per a vianants i bicicletes.

Imatge 79. Carril bici a l’Av. de l’Alcalde Pere Molas i davant del centre comercial.

18.2.

Sector sud

Per accedir al Beach Club, des de l’av. del Pla de Maset es pot fer en bicicleta per a qualsevol
dels dos laterals, que compten cadascun amb un carril bici, espai compartit en la major part
amb els vianants.
Aquest eix connecta amb el Camí del Racó, on se situa l’entrada al Golf Nord, també mitjançant
un carril bici sobre l’única vorera que hi ha, restant pendent d’urbanitzar a l’altre costat.

Imatge 80. Senyalització de carril bici a l’av. del Pla de Maset i al Camí del Racó.
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Mapa 17. Accessibilitat en bicicleta al C.R.T. Font: elaboració pròpia.

18.3.

Carril bici

Hi ha trams de carril bici que són de sentit únic; és a dir que es troben desdoblats en la seva
totalitat o parcialment, com ocórre en el tram urbà de Vila-seca de l’av. de l’Alcalde Pere Molas
que, dins del C.R.T. es fusiona amb un únic carril per als dos sentits de la marxa.
Progressivament, la xarxa de carrils bici guanya en connectivitat i continuïtat, així com en la
millora de les condicions de circulació.
Punt
Av. de l’Alcade P. Molas
Pl. de M. Manent
Carrer de Joan Fuster
C. del Camí del Racó
Av. del Pla de Maset

Amplada útil
2,70 m
2,50 m
1m
1m
s.d.

Observacions
Únic al C.R.T.
Únic
Únic
Únic
Desdoblat

Taula 43. Amplada de carril bici. Font: Treball de camp.
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18. Itineraris i infraestructures accés intern parcs
19.1.

Zona pública

Com s’ha destacat anteriorment, un dels accessos a peu directes des del baixador de tren és la
rambla del Parc, les característiques de la qual fan que sigui un itinerari agradable i segur fins
a l’entrada dels parcs, encara que també permet accedir als hotels que queden fora del recinte,
(hotels El Paso i Caribe), mentre que els dos hotels restants, per la seva ubicació tenen un
accés previst en vehicle privat.
Per accedir a la zona de taquilles des de l’avinguda de l’Alcalde Pere Molas, s’ha habilitat
rampes per a permetre un còmode trajecte per a qualsevol tipologia de visitant. Això és
especialment rellevant tenint en compte una assistència important de públic familiar i de
persones grans o acompanyants amb dificultats de mobilitat.
Ja que hi ha un tram de l’av. de l’Alcalde Pere Molas amb carència de passos de vianants, els
visitants que es desplacin a peu des de Salou es veuen obligats, si han de creuar, a utilitzar la
rampa per a travessar pel pas inferior l’avinguda tranquil·lament.
Els ciclistes poden utilitzar la mateixa infraestructura i fer el mateix itinerari, ja que el fet que
sigui un recorregut sense pendents pronunciats o bé amb rampes, no suposa cap impediment.
Des de l’aparcament s’accedeix a peu a la rambla del parc, davant dels torniquets d’entrada.

Imatge 81. Rambla del parc i accessos per a vianants des de l’av. de l’Alcalde Pere Molas.

Imatge 82. Rambla del parc i accessos a peu des de l’aparcament.
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19.2.

Zona tècnica

En primer lloc, des de la carretera TV-3148, resulta difícil accedir a peu a l’àrea tècnica, ja
que no ha hi vorera i cal salvar alguns obstacles (senyalització i vegetació), a part de les
molèsties generades pel trànsit de vehicles pesants que poden circular per aquest tram, tant
d’entrada com de sortida de la zona logística i magatzems. A més de la incomoditat, per tant,
l’itinerari no és segur ni a peu ni en bicicleta. Per la raó anteriorment comentada, no és
recomanable que el ciclista opti per a utilitzar la calçada.

Imatge 83. Viari daccés a la zona tècnica des de la TV-3148.

El viari intern de servei permet accedir a peu a les oficines i magatzems, tot i haver-hi trams –
especialment en el vial més perifèric- on no s’ha habilitat un espai específic per a transitar a
peu. A la zona del Far West el recorregut resulta més adequat per la disposició de senyalització
horitzontal i vertical per als vianants, tot i que no sempre estigui segregat o hi hagi voreres.

Imatge 84. Facilitats per a vianants al viari intern dels parcs.

Tampoc existeix cap indicació ni reserva d’espai per a bicicletes. Cal destacar, però, que les
instal·lacions compten amb un aparcament amb capacitat per a unes 20 bicicletes.
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Imatge 85. Facilitats per a bicicletes a la zona tècnica,davant de l’edifici 111.
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V. ANÀLISI DE LA MOBILITAT: DEMANDA
19. Vehicle privat
20.1.

Viàri d’accés (AP-7)

S’ha analitzat el trànsit de l’autopista AP-7, gestionada per ACESA entre Barcelona i
Tarragona, amb un tram de 100,36 km de longitud i el tram de Tarragona a Valencia, sota la
concesió d’AUMAR, d’un total de 225,3 km.
El trànsit varia enormement segons el tram, especialment entre Barcelona i Tarragona, amb un
màxim de gairebé 57.600 vehicles/dia i més del 17% de pesants. En els trams més propers al
C.R.T., la IMD se situa entorn als 24.000 vehicles/dia, amb un percentatge similar de pesants
respecte de la globalitat.

Tarragona Barcelona-València Tarragona

AP-7

Aforaments de trànsit a la xarxa principal (2009)
Veh.
%
Tram
IMD
pesants pesants
Tarragona - Reus

41.126

6.825

16,60%

Reus-Salou

31.821

5.448

17,12%

Salou-final concessió

24.122

4.224

17,51%

Barcelona-Tarragona

57.556

9.904

17,21%

Salou-Cambrils

23.476

4.268

18,18%

Cambrils-Hospitalet

22.701

4.227

18,62%

Tarragona - València

19.723

3.627

18,39%

Taula 44. Aforaments de trànsit a la xarxa principal. Font: M.I.F.O.

Es detecten les oscil·lacions estacionals, amb un major volum de trànsit durant els mesos
d’agost i juliol, superant la intensitat mitjana entre un 137,7% de mínima i un 178,8% de
màxima.

Dia
Gen.
Feb.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Oct.
Nov.
Des.
IMD

2010
14.913
15.642
17.961
20.852
18.124
19.761
27.861
34.184
19.699
21.000

Distribució mensual del trànsit a l'AP-7
Tarragona - València
Barcelona - Tarragona
% IMD
% IMD
2009
% variació 2010
2009
% variació
2009
2009
14.960
76,0%
0,3%
32.630
34.320
77,7%
5,2%
15.340
78,0%
-1,9%
35.444
37.014
83,8%
4,4%
16.537
84,0%
-7,9%
38.304
38.159
86,4%
-0,4%
21.875
111,2%
4,9%
44.975
44.223
100,2%
-1,7%
18.143
92,2%
0,1%
44.314
45.261
102,5%
2,1%
19.130
97,2%
-3,2%
45.707
46.926
106,3%
2,7%
27.334
138,9%
-1,9%
61.058
60.787
137,7%
-0,4%
35.192
178,8%
2,9%
63.456
65.334
148,0%
3,0%
19.029
96,7%
-3,4%
43.716
44.373
100,5%
1,5%
17.144
87,1%
40.517
91,8%
15.115
76,8%
36.715
83,2%
16.334
83,0%
36.092
81,8%
19.678
100,0%
-6,3%
45.512
44.143
100,0%
-3,0%
Taula 45. Distribució mensual del trànsit a l’AP-7. Font: M.I.F.O.
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Figura 2. Distribució mensual de la IMD. Font: M.I.F.O

En el tram de l’AP-7 entre Tarragona i València, la punta es produeix entorn a les 11 - 12h a la
barrera de Salou, amb un 6,73% de la IMD i a les 18 h, amb el 6,93%. Pel que fa a la
distribució setmanal, el diumenge presenta una punta del 109,40% de la IMD a Salou, on
també es localitza una punta estacional durant els mesos de juliol i agost, amb valors del
138,05% - 166,90%.
Distribució setmanal
Dia
IMD
%
Dilluns
23.286 102,57%
Dimarts
21.224 93,48%
Dimecres 21.525 94,81%
Dijous
22.691 99,95%
Divendres 22.549 99,32%
Dissabte
22.812 100,48%
Diumenge 24.837 109,40%
IMD
22.703 100,0%
Taula 46. Distribució setmanal del trànsit a l’AP-7. Font: M.I.F.O.
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Figura 3. Distribució setmanal de la IMD. Font: M.I.F.O

Distribució horària
Hora
IMD
%
7h
884
3,89%
8h
1.133
4,99%
9h
1.278
5,63%
10h
1.416
6,24%
11h
1.528
6,73%
12h
1.528
6,73%
13h
1.390
6,12%
14h
1.216
5,36%
15h
1.258
5,54%
16h
1.437
6,33%
17h
1.549
6,82%
18h
1.573
6,93%
19h
1.423
6,27%
20h
1.160
5,11%
21h
854
3,76%
22h
625
2,75%
23h
467
2,06%
24h
346
1,52%
1h
256
1,13%
2h
201
0,89%
3h
186
0,82%
4h
210
0,93%
5h
289
1,27%
6h
495
2,18%
IMD
22.702
100%
Taula 47. Distribució horària del trànsit a l’AP-7. Font: M.I.F.O.
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Figura 4. Distribució horària de la IMD. Font: M.I.F.O

El trànsit al viari local immediat és moderat, amb un màxim de 10.600 vehicles a l’av. de
l’Alcalde Pere Molas (2 sentits) en dissabte, un 20% superior a la intensitat en un dia feiner.
S’observa que la intensitat en sentit a la N-340, és a dir, cap al Centre Comercial de Port Halley
– Olzina Center, és un 15% superior. A l’av. dels Països Catalans, la IMD assoleix els 5.900
vehicles, amb un màxim els dissabtes de 6.395 vehicles, distribuïts força simètricament entre
els 2 sentits.

20.2.

Viari principal

A partir de les dades disponibles d’estacions d’aforament de la Generalitat de Catalunya es
quantifica el trànsit de l’entorn, on es comptabiitzen entre els gairebé 17.000 i 25.600
vehicles/dia a la C-31B, considerant el total, mentre que a la C-14, a Salou, el trànsit canalitzat
és de més de 29.600 vehicles/dia. En aquest punt, la IMD del mes d’agost és en un 45% major
a la de la resta de l’any, percentatge que a La Pineda és del 31% superior.
Considerant la capacitat viària per a una via d’aquestes característiques en base a 16 hores,
s’obté una saturació entre el 30% i el 51% de màxima, essent la superior a la C-14.

Tipologia

Ubicació

Permanent
Permanent
Secundària

C-31-B pk. 3,5
C-31-B pk.6,5
C-14 pk. 1,1

Aforaments de trànsit al viari de l'entorn (2009)
IMD
Punt
Saturació Pesants % pesants IMD agost
(2 sentits)
La Pineda
17.185
30%
516
3,00%
22.492
Refineria
21.949
38%
984
4,48%
25.592
Salou
29.619
51%
890
3,00%
42.903

% agost/
IMD
31%
17%
45%

Taula 48. Aforaments de trànsit al viari de l’entorn. Font: Generalitat de Catalunya.
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IMDalviariprincipal (2009)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

42.903

29.619
22.492

21.949

25.592

17.185

IMDfeiner
C31Bpk.3,5

IMDAgost
C31Bpk.6,5

C14pk.1,1

Figura 5. IMD al viari principal del C.R.T. Font: Generalitat de Catalunya.

20.3.

Viari local

A partir de l’extrapolació de valors obtinguts mitjançant aforaments reals duts a terme el 2006,
segons la taxa mitjana de creixement del parc de vehicles al Camp de Tarragona s’ha obtingut
la IMD corresponent a feiners i dissabtes al viari local del C.R.T.
Les intensitats més elevades es presenten a l’av. de l’Alcalde Pere Molas, on la IMD és en un
65% superior a la que es presenta al viari transversal, a l’av. dels Països Catalans. Per últim,
les dades estimades pel c.de Joan Fuster, itinerari paral·lel a l’av. de l’Alcalde Pere Molas i on
es localitza el baixador de Renfe, té un ús marginal, amb uns 600 vehicles/dia (2 sentits). El
dissabte el trànsit és d’aproximadament un 20% més alt, essent l’hora punta de 8 a 9h (8,5%),
mentre que en dissabte té lloc entre les 18h30 i les 19h30, amb el 8,7%.
Atenent a la capacitat viària per a aquesta tipologia de via s’ha calculat l’índex de saturació en
base a 16 hores, resultant una ocupació baixa en relació a la capacitat total.

Punt

Sentit

c. Joan Fuster

Av. Alcalde P. Molas

Av. Països Catalans

Salou
N-340
2 sentits
Salou
N-340
2 sentits
J. Fuster
P. Molas
2 sentits

Aforaments de trànsit al viari local (2009)
IMD
IMD
HP
HP
Saturació
Feiner
Dissabte
8,5%
8,7%
291
1%
25
349
30
268
1%
23
322
28
1%
559
48
671
58
4.485
10%
381
5.382
468
5.142
11%
437
6.170
537
11%
9.627
818
11.553
1.005
2.790
6%
237
3.348
291
3.040
7%
258
3.648
317
7%
5.830
496
6.996
609

Dis/Fein
19,9%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

IMD
(2 sentits)
320
295
615
4.934
5.656
10.590
3.069
3.344
6.413

Saturació
1%
1%
1%
11%
13%
12%
7%
7%
7%

Taula 49: Aforaments de trànsit al viari local del C.R.T. Font: elaboració pròpia a partir del Estudio
de movilidad del Centro Comercial Port Aventura Village.
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Figura 6. IMD al viari local del C.R.T. Font: Estudio de movilidad del Centro Comercial Port
Aventura Village.
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20. Transport públic

21.1.

Demanda de ferrocarril

A continuació es detalla la demanda del baixador de Port Aventura així com de les dues
estacions més properes (Salou i Vila-Seca).
Demanda anual:
Estació
Port-Aventura
Salou
Vila-seca

2005
Entrades
Sortides
115.551
109.484
305.254
311.474
58.410
72.819

2006
Entrades
Sortides
127.644
120.651
317.551
334.517
58.367
75.646

2007
Entrades
Sortides
121.990
119.347
291.037
309.638
53.036
67.351

2005
Entrades
Sortides
373
353
985
1.005
188
235

2006
Entrades
Sortides
412
389
1.024
1.079
188
244

2007
Entrades
Sortides
394
385
939
999
171
217

Demanda diària:
Estació
Port-Aventura
Salou
Vila-seca

Taula 50. Demanda anual i diària de les estacions de Port Aventura, Salou i Vila-seca. Font: Renfe
2005-2007

El gràfic a continuació mostra la demanda diària, en nombre de viatgers (entrades + sortides/2).

Demanda diària de les estacions de ferrocarril
més properes al C.R.T. (2005-2007)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2005
Port-Aventura

2006
Salou

2007
Vila-seca

Figura 7. Evolució de la demanda diària de les estacions de ferrocarril més properes al C.R.T.
Font: elaboració pròpia amb dades Renfe 2005-2007

La demanda diària del baixador de Port-Aventura és d’aproximadament 400 viatgers, xifra
que la situa en les estacions de demanda baixa, sobretot si es compara amb Salou que
assoleix uns 1.000 usuaris diaris.
Anualment, la demanda del baixador és d’uns 120.000 viatgers, xifra inferior al nombre de
viatgers transportats en transport públic per carretera amb destinació Port Aventura (uns
600.000 viatgers).
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21.2.

Demanda de transport públic per carretera

Total anual 2010
Concessió

ATM

Cambrils (BM) - Reus
99.856
La Granadella - Reus
6
Reus-Salou poble
1.178
Tarragona-Port Aventura
130
Tarragona-Salou - Cambrils BM
94.120
Tivissa-Reus
2
Vila-seca - Pineda - Salou - Renfe
814
Igualada - Tarragona
12
Vilafranca - El Vendrell
70
Total línies
196.188

Títols propis
47.782
4.008
558
90
354.564
74
76
88
64
407.304

Total
147.638
4.014
1.736
220
448.684
76
890
100
134
603.492

Viatgers
Juliol-Agost 2010
ATM Títols propis
43.362
0
478
14
35.068
2
28
12
16
78.980

26.578
2.288
114
26
192.548
74
4
84
46
221.762

Total
69.940
2.288
592
40
227.616
76
32
96
62
300.742

% Juliol-Agost
47%
57%
34%
18%
51%
100%
4%
96%
46%
50%

Taula 51. Demanda anual 2010 de les parades del C.R.T (tret dels serveis treballadors). Font:
ATM del Camp de Tarragona.

La taula anterior presenta la demanda de transport públic per carretera a les parades del C.R.T.
Anualment, registren una mica més de 600.000 viatges, el 50% dels quals es realitzen en
temporada alta, durant els mesos de juliol i agost.
Dues concessions agrupen un 98% de la demanda:
x La concessió Tarragona – Salou – Cambrils Barri Marítim genera 448.684 viatges,
és a dir un 74% de la demanda.
x La concessió Cambrils barri Marítim – Reus, amb uns 148.000 viatges (un 24% del
total) arriba en segona posició quant a demanda.
Els usuaris utilitzen en gran majoria – un 67% – els títols propis dels operadors i només un
33% de títols integrats de l’ATM, la qual cosa no es sorprenent atès el tipus de públic que va a
Port Aventura, entre els quals hi ha molts turistes que es desplacen de manera ocasional en
transport públic.

21.2.1. Demanda nocturna
S’ha identificat una problemàtica específica amb l’ús d’alguns títols de transport integrats de
l’ATM en horari nocturn: en efecte, a partir de les 23h, la T-10, T10-30 i la T-12 no es poden
validar, obligant l’usuari a comprar un bitllet senzill per poder viatjar en regla. En canvi,
no hi ha cap problema amb la T50/30 i la T-Mes.
A continuació s’ha quantificat el volum d’usuaris afectats per aquesta situació que es dóna
els dia d’obertura nocturna del parc: 3 dies al juny, 17 al juliol, 29 a l’agost i 8 dies a
l’octubre (base:calendari 2010 d’obertura dels parcs).
Per avaluar el volum passatge afectat, un cop quantificats els usuaris que utilitzen les parades
de Port Aventura a partir de les 23h i més, s’ha aplicat el percentatge de viatges realitzats amb
T-10, T10-30 i T-12. La taula a continuació presenta els resultats obtinguts.
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Mes

Usuaris “visitants”
afectats

Juny
Juliol
Agost
Octubre
Total anual

21
119
198
56
394

Usuaris
“treballadors”
afectats
57
337
551
133
1.078

Total usuaris de TP
afectats
78
456
749
189
1.472

Taula 52. Avaluació del nombre d’usuaris nocturns afectats per la impossibilitat de validar els T-10,
T10-30 i T12. Font: elaboració pròpia i ATM

Anualment, uns 400 visitants de Port Aventura, usuaris nocturns del transport públic, han de
pagar un bitllet senzill ja que no poden validar el seu títol integrat. Representen el 0,2% dels
usuaris anuals de transport públic que viatgen amb títols integrats.
En canvi, la proporció de treballadors de Port Aventura afectats per aquest disfuncionament
és més important amb uns 1.100 usuaris anuals (és a dir l’1,8% dels usuaris anuals de les
línies de treballadors que utilitzen títols integrats o el 4% dels usuaris de juliol i agost amb títols
integrats).

21. Visitants del C.R.T
En aquest apartat es presenten les dades de visitants dels principals centres atractors de
mobilitat ubicats dins del C.R.T.

Any
2006
2007
2008
2009
2010

Port
Aventura
3.521.349
3.752.586
3.313.353
3.040.319
2.900.000

Caribe
Park
237.760
229.178

Visitants
Centre
Golfs
de conv.
25.000
40.000

Beach
Club
18.667
47.210
s.d.
43.790
49.454

Total
3.540.016
3.799.796
3.313.353
3.321.869
3.243.632

Taula 53. Evolució del nombre de visitants Font: Port Aventura Entertainment i Lumine

Considerant les diferents activitats del C.R.T., el parc temàtic de Port Aventura destaca com el
nucli on es concentra la major part de la demanda (més d’un 90%, i un 97% si s’hi afegeix el
Caribe Park), superant els 3 milions de persones el 2010, distribuïdes al llarg de tot l’any. El
segon punt amb més freqüèntació, el parc aquàtic Caribe Park, amb més de 229.000 visites el
2010, concentra els fluxos a l’estiu (els mesos de juny, juliol i agost), com també ocórre amb el
Beach Club, representant fluxos mitjos d’unes 2.500 persones/dia.
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22.1.

Parc temàtic

22.1.1. Distribució anual i mensual de freqüentació de Port Aventura
El parc temàtic presenta un volum de més de 49 milions de visites acumulades per al
període 1995-2010. L’any 2007 va ser el punt àlgid de freqüèntació, amb més de 3.750.000
visitants anuals. Des d’aleshores s’observa una tendència en un decreixement de la demanda
probablement deguda a la crisi econòmica que afecta Espanya i els països europeus.

Evolució dels visitants de Port Aventura
3.752.586

4.000.000

3.040.319

2.900.000

3.313.353

3.366.052
3.099.473

3.042.992

3.154.041
2002

3.025.812
2000

3.140.656

3.014.387

3.018.910

1999

2.603.186

2.800.000

2.818.752

3.000.000

2.762.614

3.200.000

2001

3.600.000

3.400.000

3.521.349

3.800.000

2.600.000

2.010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1998

1997

1996

1.995

2.400.000

Figura 8. Evolució de la demanda de Port Aventura. Font: PAESA.

PortAventura:evoluciómensualdelademanda20092010
Pel que fa a la
distribució mensual de
la freqüentació, el mes
d’agost és el que
registra una major
afluència, amb més de
19.000 visitants/dia de
mitjana, respecte del
segons mes amb major
afluència, el juliol, amb
una mitjana de 14.000
visitants/dia.

593.428
480.496
403.963
298.645

289.713

268.164

295.161

53.136
Gen.

Març/Abr.

Maig

Juny

Jul.
2009

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

2010

Figura 9. Evolució de la demanda anual 2009-2010 de Port aventura. Font: PAESA.

22.1.2. Procedència dels visitants
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L’abast del parc temàtic és molt ampli: un 68% dels visitants són espanyols i un 32%
estrangers.
Un 38% de les visites el 2009 han estat de persones procedents de diversos llocs de
Catalunya, destacant l’àrea de Barcelona en un 23% i un 11% de Tarragona. Per altra banda,
l’estat espanyol suposa un 30% de les mateixes, amb destinacions de proximitat com València i
Castelló o Alacant, que sumen un 8%, respecte de la resta de províncies, amb una gran
dispersió dels orígens.
Els visitants estrangers estan formats a part igual per britànics/irlandesos i francesos que
representen respectivament un 13% del total de visitants. En tercera posició, però amb grau
menor, es troben els visitants russos (2%). Altres nacionalitats, molt diverses, representen la
resta sense que destaqui una en particular.

Procedènciadelsvisitants(2009)

Estranger
32%

Catalunya
38%

Espanya (altres)
19%
Espanya (proximitat)
11%

Figura 10. Procedència dels visitants de Port Aventura (2009). Font: PAESA.

Pel que fa als desplaçaments segons la procedència, els visitants amb els orígens més propers
a Port Aventura són evidentment els més propensos a fer l’anada-tornada en un dia, mentre
que els que venen de més lluny es queden uns dies i s’allotgen preferentment a la Costa
Daurada.

Tipusdedesplaçamentsegonsprocedència(2009)
90%
76%
67%

32%
20%
9%
1%
Anada-tornada

0%
Pernocta Costa Daurada

Barcelona Ciutat i prov.

Espanya (prox.)

3%

Pernocta fora Costa Daurada
Resta d'Espanya

Figura 11. Tipus de desplaçament segons procedència. Font: PAESA

22.2.

Mode de transport
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El vehicle particular és el mode de transport més utilitzat, amb un 55% del total (més
d’1.650.000 desplaçaments), respecte de l’autobús regular, que suposa un 10% i té més de
310.000 usuaris/any, molt superior a la quota del tren, que capta un 3% dels viatges, amb uns
85.100 usuaris. El transport discrecional, amb autocars que faciliten el desplaçament turístic,
absorbeixen el 7% de quota, amb uns 222.000 visitants. Per altra banda, destaquen els
viatges de proximitat, amb unes 149.000 persones (5%) que utilitzen el servei de llançadora o
shuttle des dels hotels propers, com també els visitants que hi accedeixen a peu,
previsiblement, des de Salou o entorn i que ho fan pel viari actual, bàsicament, av. de l‘Alcalde
Pere Molas i el vial privat d’accés al parc.

Moded'accésaPortAventura(2009)
55%

18%
10%

Cotxe

Apeu

7%

5%

3%

Bus Autocar Shuttle Tren
regular
(hotels)

1%

Taxi

1%

0,2%

Trenet Altres
Salou

Figura 12. Mode d’accés a Port Aventura (2009). Font: PAESA.

Entre els visitants amb origen a l’àrea de Tarragona, el mode de transport predominant és el
cotxe, amb una quota del 91%. Entre els visitants procedents de l’àrea de Barcelona, el mode
privat és present en un 69% de casos, mentre que el tren té una major quota de mercat
relativa, amb el 6%, respecte del 2% per als desplaçaments intermunicipals de curta distància.
Destaca un 14% de persones que afirma haver vingut a peu, probablement atribuïble al fet que
indiquen el mitjà de transport de l’última etapa i poden haver aparcat a l’exterior del recinte.
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Moded'accésaPortAventurasegons origen(2009)
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Barcelona ciutat i prov.

Figura 13. Mode d’accés a Port Aventura segons origen (2009). Font: PAESA.

Entre els visitants allotjats a la Costa Daurada, el mode d’accés majoritari ha estat el cotxe
(62%), seguit de l’avió, que ha transportat un 26% de les persones, principalment procedents
de l’aeroport de Reus, que concentra el 67% de visitants. El 8% han optat per fer-ho en
autobús, bé discrecional (7%) o, en menor grau, regular (1%), mentre que, en el seu conjunt,
un 3% han preferit desplaçar-se en tren, principalment de mitjana distància.

Mode d'accés a la Costa Daurada
62%

26%

7%

Cotxe

Avió

Autocar

2%

1%

1%

0,4%

0,2%

Tren

AVE

Bus
regular

Vaixell

Altres

Figura 14. Mode d’accés a la Costa Daurada (2009). Font: PAESA.
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28%

Mode d'accès des de l'Aeroport de Barcelona
(2009)
23%

22%
19%

5%
3%

Autocar tour
operador

Tren

Shuttle
aeroport

Cotxe
(lloguer)

Cotxe propi

Altres

Figura 15. Mode d’accés a la Costa Daurada (2009). Font: PAESA.

Des de l’aeroport del Prat, la majoria de visitants de Port Aventura (un 28%) venen en
autocars de Tour operadors. En segona posició, gairebé a parts iguals (un 23/22%), arriben
en tren (fent una correspondència a Sants Estació) o amb les línies de l’Aeroport (Shuttle). Un
19% accedeix a Port Aventura amb cotxe de lloguer, mentre que els altres modes són poc
representats.
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22.3.

Tipologia d’entrada

Destaca un 26% dels visitants al parc temàtic que realitzen la seva estada en alguns dels
4 hotels de proximitat, representant anualment unes 719.600 persones. Les visites individuals
d’1 dia agrupen el 13% de l’afluència i un 28% repeteixen fins a un segon dia (19%) o més
(9%). Cal destacar que un 10% són públic escolar o altres grups, amb la qual cosa, es pot
quantificar en unes 279.100 persones les que majoritàriament duen els seus desplaçaments en
autobús discrecional. Per últim, les entrades nocturnes (a partir de les 19h00), que es venen
només a l’estiu, representen només l’1% de les entrades.
Tipologia d'entrada al parc temàtic
26%

19%

13%

11%
9%
6%

6%
4%

4%

Nocturna

Gratuïts

Descomp.

Passis

Resta grups

Escoles

Hotels

Multidia

2 dies

Indiv. (1 dia)

1%

2010 (excepte desembre)

Figura 16. Tipologia d’entrades al parc temàtic (2010 – excepte desembre).

Distribució anual dels visitants al parc temàtic
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0
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Figura 17. Distribució anual dels visitants al parc temàtic. Font: PAESA.

L’horari nocturn del parc ha anat variant al llarg dels darrers anys. El 2010 el parc restà obert
en horari nocturn entre el 24 de juny i el 29 d’agost, de manera gradual: va obrir només els
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caps de setmana de final de juny fins a mitjan juliol. A partir del 17 de juliol, va funcionar tots els
dies fins a les 0h00. Com ho mostra el gràfic següent, el mes d’agost és el de major
afluència nocturna amb més de 18.000 entrades.

Nombre entrades nocturnes 2010
18.368

8.278

137
Juny 2010 (3 dies)

Juliol 2010 (17 dies)

Agost 2010 (29 dies)

Figura 18. Distribució de les entrades nocturnes per mesos – Any 2010. Font: PAESA.

En horari nocturn els fluxos diaris oscil·len entorn a les 600 a 750 persones de màxima
segons els mesos, amb unes puntes superiors a 1.000 visites diàries. Per contra, els caps de
setmana presenten un menor volum d’entrades nocturnes, amb una mitjana de 353 persones.
El dimecres i el dijous són els dies de major afluència.
Ara bé, aquesta demanda nocturna representa uns mínims: en efecte, cal afegir-hi la demanda
diürna, que es pot quedar fins a l’hora de tancament del parc. En l’absència de dades per franja
horària, no s’ha pogut avaluar la demanda real del parc a la nit.
Cal notar una certa concentració de les sortides a l’hora del tancament del parc, entorn a les
0h00, amb la conseqüent demanda de transport.

Nombre mig d'entrades nocturnes
2010 per tipus de dia
752

800
700

600

600
500
400

353

300
200
100
0
Ds i Dg. juliol-agost

Feiners juliol

Feiners agost

Figura 19. Mitjana d’entrades nocturnes per tipus de dia – Any 2010. Font: PAESA.
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Horari nocturn: 19h > 00h

Juliol
Agost

2010

Mitjana diària dels visitants nocturns (juliol i agost 2010)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge max. mín.
660
586
586
448
308
372
765 161
719
761
787
806
516
376
364
1.112 229
892

Taula 54. Mitjana diària de visitants nocturns (juliol i agost 2010).

Mitjana de visites nocturnes
per tipus de dia Juliol/Agost 2010
710

762
686

739

482
342

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

368

Divendres Dissabte Diumenge

Figura 20. Distribució de les entrades nocturnes per tipus de dia – Any 2010. Font: PAESA.

22.4.

Parc aquàtic

22.4.1. Procedència dels visitants
Més de la meitat dels visitants al parc aquàtic (51%) són estrangers, d’origen anglosaxó o
francès, en la major part, mentre que un 25% resideixen a Catalunya, principalment a
Tarragona o a la província de Barcelona (un 9% en cada cas). Entorn al 24% són visitants
procedents de la resta de la península.
Visitants al parc aquàtic per procedència
(2010)

Estranger
51%

Catalunya
25%

Resta
d'espanya
24%

Figura 21. Procedència dels visitants del parc aquàtic. Font: PAESA
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Una proporció important dels visitants del parc aquàtic es troben allotjats a la Costa Daurada,
el 79%, respecte del 17% que fan el viatge d’anada i tornada el mateix dia o un 4% que
s’allotgen en altres destinacions.

Procedència dels visitants
Parc aquàtic - 2010
79%

17%
4%
Anada i tornada

Costa Daurada

Fora Costa Daurada

Figura 22. Parc aquàtic: procedència dels visitants. Font: PAESA.

Un 27% del total s’allotgen als hotels gestionats per Port Aventura Enterntainment i, per
tant, són desplaçaments de proximitat, essent a proporcions iguals en 9% procedents de l’Hotel
Port Aventura – Vila Mediterrània o Hotel Caribe, en un 6% de l’Hotel Gold River i un 3%
de l’hotel El Paso, respecte del 35% que es desplacen des d’altres hotels de la costa. El
nombre de persones amb segona residència només suposen el 4% dels viatges, mentre que
un 14% de turistes prefereixen un apartament o casa en lloc dels hotels de la zona.

Lloc de pernoctació (Parc aquàtic) 2009
45%

14%
9%
4%

4%

9%

6%

7%

3%

Figura 23. Lloc de pernoctació dels visitants del parc aquàtic (2009). Font: PAESA.
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22.5.

Golfs

Els visitants se solen desplaçar en vehicle privat i, excepcionalment, hi pot haver algun autocar
que porti un grup al golf.
La procedència dels usuaris del golf ha anat variant en funció de les estratègies comercials.
En aquest sentit, si bé estava projectat per als clients dels parcs, el 2010 els clients del golf han
estat principalment els dels hotels de La Pineda, en un 70% de casos locals i en un 30%
d’origen estranger.

22.6.

Beach Club

El 2010 han utilitzat les instal·lacions del Beach Club unes 49.500 persones, la qual cosa
suposa una mitjana d’uns 520 usuaris/dia, que el mes d’agost s’ha incrementat fins a més de
600 usuaris/dia.

Evolució del nombre d'usuaris del Beach Club
Període
2009
2010
Juny
9.054
9.658
Juliol
14.247
17.919
Agost
20.489
19.353
Setembre
2.524
Total
43.790
49.454
variació
13%
Taula 55. Evolució del nombre d’usuaris del Beach Club. Font: PAESA-Lumine

Mitjana diària d'usuaris del Beach Club
Període
2009
2010
Juny
302
371
Juliol
460
578
Agost
661
624
Setembre
505
Mitjana diària període
474
520
Taula 56. Mitjana diària d’usuaris del Beach Club. Font: PAESA-Lumine

Cada any es registra un pic de freqüèntació a l’agost, com es pot veure en el gràfic següent.
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Distribució de la demanda del Beach Club (2009-2010)
22.500
19.353

20.000
17.919
17.500
15.000
12.500
9.658

10.000
7.500
5.000

2.524
2.500
0
Juny

Juliol
2009

Agost

Setembre

2010

Figura 24. Distribució de la demanda del Beach Club. Font: PAESA-Lumine

Els 4 hotels de Port Aventura representen un 96% de les entrades al 2010, la qual cosa es
tradueix en un ús paral·lel del trenet que circula des de cadascun dels hotels fins al Beach Club,
destacant especialment els orígens als Hotels Caribe (37%) i Port Aventura – Villa Mediterrània
(31%) i, en menor grau, el Gold River, amb el 24% d’entrades.
Procedència dels usuaris del Beach Club
Tipus
2010
%
H. Caribe
18.205
37%
H. Port Aventura
15.455
31%
H. Gold River
12.026
24%
H. El Paso
2.029
4%
Passi i gratuït
745
2%
Individual 1 dia
994
2%
Total
49.454
100%
Taula 57. Procedència dels usuaris del Beach Club 2010. Font: PAESA i Lumine

Procedència dels usuaris del Beach Club (2010)
Ind. 1 dia

Passi i gratuït

H. El Paso

H. Gold River

H. Port Avent.

H. Caribe

2%

2%

4%

24%

31%

37%

Figura 25. Procedència dels usuaris del Beach Club (2010). Font: PAESA i Lumine

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

112

22. Plantilla del C.R.T.

En aquest apartat es caracteritza la mobilitat obligada vinculada a les principals activitats del
C.R.T.

23.1.

Caracterització de la plantilla de Port Aventura i Lumine

Port Aventura Enterntaiment concentra una plantilla variable que s’adapta a les necessitats de
les infraestructures i serveis que ofereixen i tenint en compte si aquest es troben o no oberts als
públic i els horaris de funcionament.
Al sector nord del C.R.T., el nombre de treballadors i treballadores oscil·la entre un màxim de
3.192 persones i un mínim d’unes 400 persones. En general, hi ha una major contractació
femenina: un 70% de dones, respecte del 30% d’homes.
Centre

Plantilla
3.192
1.312
400

Parcs, hotels i zona tècnica
Persones
involucrades
accidents In itinere (2010)

en

Dones
2.181
912
s.d.

Homes
1.011
400
s.d.

Periode
T. alta
T. baixa
Tancat

21 pers.

Taula 58. Composició de la plantilla i accidentalitat .
Font: Departament de R.R.H.H. de Port Aventura Enterntainment.

La plantilla màxima vinculada a Lumine es dóna en temporada estival, amb unes 105-110
persones concentrades al sector sud del C.R.T.
Centre
Lumine
Beach Club

Golfs

Plantilla
2
7
15-20
10
s.d.
18
18
18
16
1

Funció i vinculació
Direcció (Barcelona)
Interns
Oficines
s.d.
s.d.
Socorristes
Externs
Restaurant Lumine
s.d.
Camps de golf
Interns
Restauració
Jardineria
Externs
Instal·lacions resort
Seguretat

Taula 59. Plantilla de Lumine. Font: Lumine
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23.2.

Calendari laboral i horaris de Port Aventura i Lumine

Al sector nord, centrat en l’activitat turística de temporada, els parcs i hotels, el dimensionament
de la plantilla de Port Aventura varia segons l’època de l’any:


Temporada alta: de juny a mitjans de setembre. És el període amb major afluència,
quan les instal·lacions funcionen a ple rendiment. La plantilla màxima supera les 3.000
persones. En aquesta situació hi ha torns les 24 hores.



Temporada baixa: de forma genèrica, s’esten entre Setmana Santa i el mes de maig i
mitjans de setembre a desembre. En aquest periode el nivell d’activitat és menor; els
parcs i hotels no es troben oberts de forma contínua i hi ha períodes d’obertura només
en caps de setmana, ponts o periode de Halloween i Nadal-Reis.



Tancat al públic: instal·lacions tancades; només una part de la plantilla es manté
activa, amb unes 400 persones.

A continuació es presenten els principals horaris d’entrada i sortida de treballadors de Port
Aventura en temporada alta en feiners i caps de setmana.

Feiners

Port Aventura: principals horaris d'entrada i sortida dels
treballadors en temporada alta (DILLUNS A DIVENDRES)
400

400 400 400

400 400

400
350

300

350

300 300 300

300
250
200

200

150 150

200

200

200

150
100

100 100

Entrades

Sortides

Figura 26. Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en dia feiner de
temporada alta. Font: UGT

Un feiner de temporada alta, uns 3.200 treballadors acudeixen al parc diàriament. Les entrades
es distribueixen entre les 6h00 i les 16h00, amb dos pics: el primer de 8h30 a 9h30 (1.200
treballadors), i el segon a les 16h00 (400 treballadors).
Les sortides es fan entre les 14h30 i les 2h15 del matí, essent les franges horàries de 17h30 a
18h30 i de les 00h30 a la 1h30 que acumulen més moviments (respectivament uns 800 i 750
treballadors).
Les sortides de darrera hora corresponen al personal dels hotels.
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Caps de setmana

Port Aventura: principals horaris d'entrada i sortida dels
treballadors en temporada alta (CAPS DE SETMANA)
400

400
350

350

300 300 300 300 300 300 300

300
250 250
200

250

200

150 150

200

200

200

150
100

100 100

Entrades

Sortides

Figura 27. Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en cap de setmana de
temporada alta. Font: UGT

Els caps de setmana, el volum de treballadors és lleugerament inferior als feiners, amb 3.200
persones que acudeixen diàriament al parc.
Les entrades són més esglaonades al llarg del matí, concretament de les 8h00 a les 11h00
amb de mitjana uns 300 treballadors que arriben cada 30 minuts. A la tarda, s’observa un pic a
les 16h00, a l’igual que en dia feiner.
Les sortides es produeixen entre les 14h30 i les 2h15, a l’igual que en dia feiner, però amb
volums de sortides menys importants entre les 17h30 i les 18h30. El pic de sortides es produeix
a darreres hores del dia, entre les 0h30 i les 2h15.
En temporada baixa, uns 2.600 treballadors acudeixen al parc cada dia. Com es pot observar
al gràfic següent, les principals entrades se solen produir a les 9h00 (500 treballadors) i a les
16h00 (400 persones), i la principal sortida es fa a les 19h30 (550 treballadors). Els caps de
setmana, les principals entrades es fan a les 10h00 i a les 16h00, mentre que el pic de sortides
es registra a les 16h30 el dissabte i entre les 19h30 i les 20h30 el diumenge.

Port Aventura: principals horaris d'entrada i sortida dels treballadors en
temporada baixa (DILLUNS A DIVENDRES)
550
500
450
400

400
350

400

350
300

300
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150
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100

6:00

7:00

8:00

100 100

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:00 0:30
Entrades

150

100

1:30

Sortides

Figura 28. Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en dia feiner de
temporada baixa. Font: UGT
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En el cas de Lumine, es compta amb una plantilla d’unes 105-110 persones, de les quals, una
part està sotmesa a una contractació de tipus estacional, corresponent als treballadors i
treballadores del Beach Club.
Les jornades de treball més habituals tenen l’entrada entre les 8h00 i les 9h30 i les sortides
entre les 17h00 i les 20h00.

Al sector sud, la mobilitat obligada es quantifica en uns 59.000 viatges/any, és a dir, una
mitjana de 220 viatges/feiner, que s’incrementen fins a uns 290 viatges/feiner en època
estival. En aquest sentit, cal indicar que, mentre que en el primer cas, l’estacionalitat és
important, en el segon, aquest factor és molt menor.

23.3.

Lloc de residència dels treballadors de Port Aventura

Al sector nord, corresponent a les activitats vinculades al parc temàtic, els punts de residència
dels treballadors de Port Aventura són propers, ja que quasi un 90% viuen en un radi de 15 a
20 km al Parc. Tarragona és el municipi que concentra un major nombre de treballadors (28%),
juntament amb Reus (21%). Un 13% resideix a Vila-seca als quals se sumen un 2% de
residents a la Pineda i un 9% que procedeixen de Salou. Altres nuclis com Cambrils, Constantí,
Montroig del Camp o L’Hospitalet de l’Infant també allotgen part dels treballadors i
treballadores.

Origen treballadors Port Aventura (temporada
alta)
28%

21%

13%
9%
5%
2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Figura 29. Distribució de la plantilla segons el seu lloc de residència.
Font: PAESA.

Paral·lelament, la plantilla de Lumine procedeix també principalment de zones de proximitat
com Salou, La Pineda, Vila-Seca, Tarragona, Reus o Montroig del Camp.
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23.4.

Facilitats per al vehicle privat en la zona Nord (Port Aventura i Lumine)

Per accedir a Port Aventura, s’estima que el vehicle privat és utilitzat de forma majoritària degut
tant a la ubicació relativa del lloc de treball com per la dificultat d’accés en altres modes
alternatius com poden ser els desplaçaments a peu i en bicicleta.
Les facilitats per accedir en vehicle privat inclouen la disposició d’un pàrking exclusiu de gran
capacitat per a treballadors i treballadores a la zona tècnica i logística, que compta amb zones
destinades als vehicles de direcció, vehicles de flota i altres reserves per a discapacitats,
motocicletes o aparcament de bicicletes.

Imatge 86. Aparcament intern a la zona tècnica.

Les persones adscrites a l’hotel Gold River poden aparcar a la mateixa zona tècnica, mentre
que els de l’hotel El Paso tenen un aparcament específic. En altres casos, es compatibilitza
amb l’aparcament de clients.
Informalment, algunes persones, en funció del centre de treball i els horaris, comparteixen el
seu vehicle. No obstant, no existeix cap plataforma que afavoreixi el contacte entre treballadors
que puguin estar interessats en la fórmula de vehicle compartit.
Per la seva ubicació, la plantilla de Lumine utilitza el vehicle privat per a la mobilitat laboral
quotidiana. Cal recordar que, a les immediacions no hi ha cobertura de transport públic que
faciliti la mobilitat en aquest mode.
En els dos casos, hi ha una flota de vehicles assignada a determinats càrrecs o funcions.

23.5.

Oferta i funcionament del transport públic

En el sector dels parcs, com s’ha comentat anteriorment, hi ha oferta de transport públic regular
tant específicament per a treballadors i treballadores a la zona tècnica com línies de transport
de viatgers a la zona dels hotels, amb la qual cosa, hi ha la possibilitat d’utilitzar aquest mode.
La demanda de les línies de treballadors de Port Aventura es resumeix en la taula següent:
Viatgers
Total anual 2010
ATM
Reus - Salou - la Pineda - Port Aventura
Tarragona - Vila-seca - Port Aventura
Total demanda línies treballadors

19.716
40.906

Títols propis Total
3.954 23.670
8.352 49.258
72.928

Juliol-Agost 2010
ATM
7.452
13.918

% JuliolAgost

Títols propis Total
1.220 8.672
2.544 16.462
25.134

37%
33%
34%

Taula 60. Demanda de les línies de transport públic de treballadors de Port Aventura.
Font: ATM del Camp de Tarragona.
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Ambdues línies registren gairebé 73.000 viatgers anuals, el 34% dels quals utilitzen les
línies al juliol i agost (temporada alta).
La línia Tarragona – Port Aventura és la més utilitzada, per un 68% dels usuaris, mentre que la
línia de Reus agrupa un 32% de la demanda.
Considerant les dades de passatge de transport públic obtingudes, es pot concloure que la
quota d’ús d’aquestes línies assoleix un 14% a l’estiu (sobre la base de 3.000 treballadors
diaris als parcs durant juliol i agost).

Com a bona pràctica, en el moment de la incorporació, es facilita una guia informativa, amb
informació sobre els accessos en diferents modes i els serveis de transport públic, amb les
rutes i els horaris.
La informació sobre els serveis de transport públic i els horaris es facilita a través dels plafons
d’informació ubicats en punts de concentració o trobada (menjador....), fent-ne difusió, també,
a la intranet.
El 2010 s’ha registrat un total de 5 incidències relacionades amb el transport públic, relatives
bé a l’acompliment horari del servei, bé a l’avaria de l’autobús. Puntualment, a causa de
l’ampliació de la plantilla, s’ha dut a terme reforços en el servei. Actualment, amb un
redimensionament a la baixa del personal, no es considera necessari.

Tipologia d’incidència
Servei horari
Avaria del vehicle
Total

Freq.
3
2
5

%
60%
40%
100%

Taula 61. Incidències registrades en el transport públic el 2010. Font: PAESA

23.6.

Altres aspectes

Les persones contractades reben, via nòmina, un complement mensual de transport.

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

118

VI.Síntesi
En aquest apartat es fa una síntesi de tots els aspectes de la mobilitat observats, emfasitzant
en els punts forts i febles del C.R.T.
S’ha establert una classificació segons el nivell o bé la prioritat de cadascun dels aspectes
considerats:
Punts forts
Nivell
Òptim
Bé

Punts febles
Prioritat
Màxima
Mitjana
Baixa

23. Aspectes generals
Agent

Afectació

Situació actual
Punts forts

Situació futura
Punts febles
Escenari futur
-Distribució del C.R.T. en dos termes
municipals, diferents agents gestors i
interlocució amb diferents
administracions.
-Gran concentració geogràfica i
-Futures activitats, master plan
estacional de la demanda, especialment Port Aventura (1999-2013) +
als parcs.
Mediterrànea Beach & Golf resort.

Gestors del C.R.T.

Visitants
Port
Aventura
Entertainment

-Majoria de públic foraster i 30%
estranger (principalment britànics,
francesos i russos), poc coneixedor de
la xarxa i sistema de transport, més
dificultats de l'idioma.
-Dependència del mode privat d'accés
(55% en cotxe, 18% a peu, 10% bus
regular).
-Recollida d'informació no
-Coneixement i estudis de demanda
harmonitzada amb la resta d'agents
sistemàtics amb mostres àmplies.
territorials.
-Web dels parcs i hotels amb
continguts d'accessibilitat i
transport públic.
-Comunitat activa de visitants amb
una gran predisposició positiva.

Treballadors

-Plantilla variable al llarg de l'any i, en
temporada alta, molt elevada (3.500 4.000).
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24. Vehicle privat
Situació actual

Afectació

Viari i
Accessibilitat

Itineraris

Situació futura

Punts forts

Punts febles

-Accessibilitat general d'accés a la
zona nord (AP-7, A-7, N-340).

-Confluència de fluxos turístics,
residencials, etc. en temporada alta.

Escenari futur

-Existència d'accessos als
-Diversos accessos als sectors nord
equipaments no habilitats per a
i sud del C.R.T.
usuaris (golfs).
-Viari local entorn al sector nord del
Accessos i
C.R.T. amb poca intensitat de
Entorn
trànsit i urbanització recent
(
t)
-Senyalització viària dels parcs a la -Itineraris complexos per a visitants.
xarxa principal (Ap-7, A7) i
secundària de l'entorn del C.R.T.
-Solapament dels Itineraris de
(Salou, Vila-seca, Cambrils, Reus…). proximitat (AP-7, A7…).
-Traçat de la T-319, gairebé cul-de-sac.
-Pressió viària estacional al viari
perimetral del C.R.T. (av. Pere Molas,
P. Catalans, Pl. Europa, C-31b, TV3148…).

Trànsit

-Presència d'obres a la TV-3148.

-Nova autovia del Raval de Mar
(4 carrils; 2013).

-Trànsit de mercaderies i vehicles
pesants per la TV-3148.

-Nou vial de servei per a
mercaderies (2013).
-Rotonda d'interconnexió C-31b Camí del Racó.

Immediat

-Poca fluÏdesa de sortida dels parcs en
periodes punta i senyalització.
-Senyalització dels parcs i de la resta
d’equipaments del C.R.T.
-Canvi de denominació d'alguns dels
equipaments del C.R.T. (Golf).
-Infrasenyalització del centre
comercial i el seu aparcament.
-Insuficient distinció dels accessos
nord (centre comercial, hotels, centre de
convencions), est (parcs proveïdors) i
sud (Beach Club, golfs).
-Dèficit de senyalització per als nous
equipaments (centre de convencions).
-Senyalització interna a la zona
tècnica (oficines, magatzems, molls de
c/d...).
-Dèficit d'identificació de l'aparcament
dels parcs.

Senyalització

Intern

-Nous vials i itineraris de
connexió interior.

-Corredor d'activitats interior
d'interconnexió dels sectors nord i
sud.

Itineraris

-Accés públic al Beach Club (fins
ara era intern).

Corredor
d'activitats -Restricció de velocitat a 20 km/h al
Trànsit
corredor d'activitats.
-Senyalització direccional dels
diferents equipaments del corredor
d'activitats dels sectors nord i sud.
Senyalització
-Senyalització viària a l'itinerari d'accés
a la zona tècnica.

Proveïdors

-Aparcaments de gran capacitat
(5.700 o 4400) per a turismes i
autobusos (216).
Visitants
Aparcament

Treballadors

-Poca distinció de l'itinerari per a
autocars d'accés al pàrking.
-Saturació viària i pressió puntual per
aparcar lliurament a l'av. de l'Alcalde
Pere Molas i indisciplina.

-Places d'aparcament reservades
-Manca de senyalització d'aparcament
per a minusvàlids, motos… als
adaptat als golfs.
parcs.
-Pàrking propi a cada equipament.
-Preu de l'aparcament com a mesura
reguladora.
-Aparcament per a treballadors
amb reserves identificades.
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25. Transport públic

Afectació

Situació actual

Situació futura

Punts forts
Punts febles
-Connexions amb els principals
municipis (Tarragona, Reus,
Cambrils, Salou, Vila-seca).
-Connexió amb Barcelona i els
-Complexitats dels recorreguts
aeroports del Prat i de Reus i
estació AVE del Camp de Tarragona

Escenari futur

Visitants i -Línies estacionals amb els
Treballadors principals orígens/destinacions
turístics (Sitges, L'Hospitalet de
l'Infant, Andorra…).

-Mala coordinació a la línia de connexió
-Transport públic a la demanda a
AVE-hotels amb transbordament a
l'estació d'autobusos de Tarragona i
la zona sud (vial intern) del C.R.T.
elevat temps d'espera.

-Trenet estacional intern freqüent:
Hotels-Parcs, Hotels-Beach Club.
Connectivitat
-Ajust horari del servei, especialment
amb els hotels.
-Línies d'autobús per al transport
exclusiu de treballadors, amb
connexió amb Tarragona, Reus, VilaTreballadors seca, Salou i La Pineda.

-Itineraris llargs i horaris no ajustats a
la demanda.
-Parada única a la zona tècnica i
absència de parada a la zona dels parcs
i hotels.
-Nivell d'actualització de la informació
sobre l'oferta.
-Incertesa sobre el temps de pas o
puntualitat del servei.

-Transport intern al viari privat per
als treballadors dels parcs i hotels.

Autobús

-Dependència important d'un únic
operador (Plana).

Operació

Visitants i
treballadors

Billetatge

Visitants

Tarificació

Visitants

Parades

Visitants

Informació

-Punt d'informació i venda a la
zona de parcs.
-Integració tarifària del Camp de
Tarragona.
-Preu del servei públic des dels
municipis de l'entorn.
-Parada propera a l'entrada de
visitants.
-Densitat de parades al sector nord
del C.R.T. (Consorci, Av. de l'Alcalde
P.Molas, J. Fuster).

-Nivell de satisfacció del client i
qualitat del servei.
- Massa parades a la demanda,
mitjançant trucada prèvia (en les línies
més "turístiques")
-Antiguitat de la flota i nivell
d'adaptació.
-Venda de billetatge integrada per a
tots els operadors i modes públics.
-Impossibilitat de validar alguns títols
integrats deprés de les 23h00

-Temps de desplaçament en autobús
massa elevats
-Parada davant de l'hotel Port Aventura Villa Mediterránea únicament a la
demanda.
-Qualitat i nivell d'informació a
parades de tot l'àmbit (nul·la, no
actualitzada o en mal estat).
-Manca de parades al sector sud del
C.R.T. (permanent als golfs, més
estacional al Beach Club).
Manca d'homogeneïtat en els elements
de parada (pal) i manca de marquesines
al C.R.T.
-Accessibilitat i seguretat a les
parades d'autobús de Tarragona (la
Canonja….).
-Senyalització i adequació interna de
l'espai de parada d'autobús als parcs.
-Manca de fullets informatius pràctics
d'accés al C.R.T. en diferents idiomes.
-Informació en general inintel·ligible.
-Absència d'informació del transport
públic als parcs i integració informativa
dels diferents operadors.
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Situació actual

Ferrocarril

Afectació

Punts forts
-Baixador de Port Aventura,
connexió amb AMB.

Connectivitat
Visitants

-Alta velocitat del Camp de
Tarragona (destinacions nacionals).

Accessibilita
t

Accessos al baixador adaptats.

Tarificació

-Promoció i venda del combinat
Renfe-Port Aventura (< 25-35%).

Situació futura
Punts febles
-Estat del baixador de tren
(il·luminació, senyalització,
manteniment…), i manca de serveis
(bitllets, lavabos, aparcament de
bicis…).
-Intermodalitat tren-bus a l'estació
d'autobús de Tarragona.
-Accés al tren per a persones amb
mobilitat reduïda o dificultats.

-Futura estació del TramCamp;
connexions interurbanes i
aeroport de Reus.

Situació actual

Afectació

Situació futura

Punts forts

Punts febles

Escenari futur

-Disponibilitat de taxis en períodes
punta i nocturn (estiu) > temps d'espera
llargs

Operació

Taxi

Escenari futur

Visitants
Parades

-Parades de taxi al recinte dels
parcs.
-Parades de taxi a l'entorn del
C.R.T. (Av. de l'Alcalde P.Molas i c.
Melbourne).

26. Modes no motoritzats
Situació actual

Afectació

Punts forts
-Nova urbanització, com un
boulevard a l'av. de l'Alcalde
P.Molas, J.Fuster, rambla del Parc
(Baixador -Parcs, …).

Connectivitat

Escenari futur

-Passos de vianants adaptats
(guals) i senyalitzats vertical i horitz.

Visitants

-Accés als parcs adaptats, soterrat
per creuar l'av. de l'Alcalde P. Molas.

Vianants

-Senyalització de l'itinerari i
il·luminació.
-Manca de manteniment del paviment
de les voreres.
-Confluència de fluxos de vianants i
bicicletes en cap de setmana o
temporada alta.
Seguretat

-Compatibilitat de pas de vianats en
-Vorera no segregada.
el corredor d'activitats.
-Perillositat de circulació de vianants
per la TV-3148, sense voreres i trànsitde -Boulevard del Raval de Mar.
vehicles de gran tonelatge.
Treballadors
-Perillositat de circulació de vianants
pel viari intern per la presència de
vehicles pesants.

Situació actual

Afectació

Bicicletes

Situació futura
Punts febles

Punts forts
-Carril bici al sector nord i sud
(interurbà i urbà).

Seguretat
Visitants

-Compatibilitat de pas de bicicletes
en el corredor d'activitats.
-Aparcament de bicicletes als parcs.

Aparcament
Treballadors

Situació futura
Punts febles
Escenari futur
-Segregació de carril bici i senyalització -Carril bici interurbà al Raval de
vertical i horitzontal.
Mar.
-Sistema públic de bicicletes a
Salou.
-Manca d'aparcament de bicicletes al
baixador.

-Aparcament de bicicletes a la zona
tècnica.
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MÒDUL 2 – RECOMANACIONS
Aquest mòdul de recomanacions de mobilitat completa la diagnosi del Pla de mobilitat del
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.
S’han determinat quatre línies estratègiques de recomanacions:
1.
2.
3.
4.

Fomentar l’accés en transport públic al C.R.T.
Millorar i actualitzar la informació sobre l’accés al C.R.T.
Millorar les xarxes per a vianants i bicicletes en termes de qualitat i connectivitat
Reduir i pacificar el trànsit a l’entorn del C.R.T.

Les 17 recomanacions elaborades es presenten en forma de fitxes temàtiques, que consten de
l’objectiu al qual fan referència, d’una descripció de la recomanació, del seu grau de prioritat, el
seu cost econòmic, una llista dels indicadors necessaris per poder realitzar un seguiment i un
calendari d’implementació. Aquestes recomanacions mantenen la coherència amb els
documents de planificació sectorial i han estat escollides segons un criteri de factibilitat tècnica
considerant sempre els efectes econòmics, socials i mediambientals.
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I. Detall de les recomanacions
1. FOMENTARL’ACCÉSENTRANSPORTPÚBLICALC.R.T.
1.1

Millorar la qualitat de la informació a les parades de transport públic interurbà a l’entorn del
C.R.T.

1.2

Condicionar i reforçar la seguretat a les parades de la línia de treballadors de Port
Aventura, situades a la N-340.

1.3

Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà

1.4

Incentivar l’ús del transport públic pels visitants regulars de Port Aventura

1.5

Crear una àrea de prestació conjunta del servei de taxi i millorar la qualitat del servei

1.6

Crear parades del trenet turístic de Salou (L2 i L3) davant de l’accés al Beach Club en
sentit de tornada.



2. Millorariactualitzarlainformaciósobrel’accésalC.R.T.
2.1

Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà

2.2

Crear una guia de mobilitat del C.R.T. enfocada als visitants

2.3

Realitzar un estudi de senyalització dels principals itineraris en vehicle privat als centres
atractors de mobilitat

2.4

Revisar i ampliar el fullet d’informació de transport per als treballadors de Port Aventura.



MILLORAR LES XARXES PER A VIANANTS I BICICLETES EN TERMES DE
QUALITAT I DE CONNECTIVITAT
3.1

Millorar la connectivitat de la xarxa de carrils bicicleta del C.R.T.

3.2

Crear aparcaments de bicicleta en llocs estratègics del C.R.T.

3.3

Millorar la qualitat dels itineraris de vianants i bicicletes a l’entorn del C.R.T.

4.Reduiripacificareltrànsital’entorndelC.R.T.
4.1

Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del C.R.T.

4.2

Promoure l’ús de vehicles de flota de Port Aventura que funcionin amb energies més
sostenibles.

4.3

Promoure cursos de conducció eficient pels treballadors del C.R.T.

4.4

Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millora de la seguretat a l’entorn del
C.R.T.
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.1. Millorar la qualitat de la informació a les parades de transport públic
interurbà a l’entorn del C.R.T.
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Incrementar la qualitat del transport públic.

Descripció de la recomanació:
La informació és un element fonamental per a l’usuari del transport públic i al mateix temps
contribueix a fer les xarxes de transport més atractives. La implementació d’una informació
completa, clara, actualitzada i accessible permet incrementar la quota de mercat del transport
públic.
Avui dia, la majoria de parades de transport públic interurbà a l’entorn del C.R.T. no compten
amb la informació necessària per identificar les línies de pas (parades del baixador Renfe i av.
de l’Alcalde Pere Molas) o, com en el cas de les parades del Consorci (Plaça Manent),
aquesta pot arribar a ser errònia i fer esment a línies desaparegudes. De manera general,
hi ha una absència de tractament global i homogeni i a més, en els escassos casos en els
quals es troba la informació, és en mal estat i per tant difícil de llegir.



Actualment, l’ATM del Camp de Tarragona subministra els pals i marquesines, mentre que els
operadors de transport públic interurbans s’encarreguen de la informació a les parades i del
seu manteniment. El detall de les afectacions puntuals (desviacions, talls...) va també a càrrec
de l’operador.
En coherència amb el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), es fan
les dues recomanacions següents:
1. Realitzar un inventari de les parades de transport públic interurbà del C.R.T.,
detallant la seva ubicació exacta, el tipus de mobiliari existent, la imatge emprada i la
informació existent a cada parada amb les línies que hi donen servei. L’objectiu és fer
un balanç precís de la situació actual i prendre les mesures correctives adequades
quant a la informació.

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

125

2. Incitar les empreses operadores a complir amb les recomanacions del PTVC
quant a informació en parada, donant-los les pautes a respectar (imatge,
presentació, dimensions, colors...). Mínimament, cada parada ha de constar d’un
esquema o plànol de la o les línies que hi donen servei i dels horaris de pas
actualitzats.

Aquesta millora de la informació hauria de permetre un canvi d’enfoc en la relació amb els
usuaris del transport públic. S’ha d’evolucionar cap al concepte d’orientació al client, de
manera que es garanteixi la satisfacció de les seves expectatives en realitzar el seu
desplaçament.
Seguidament es mostren exemples de parades amb la imatge corporativa a emprar (font:
PTVC 2008-2012).

A continuació, es llisten els elements bàsics que l’usuari hauria de tenir al seu abast a la
parada per facilitar-li l’ús de la xarxa:




-

Imatge de la xarxa
Nom de la parada
Codi i destinació de les línies que donen servei a la parada.
Horaris actualitzats amb període de validesa
Esquema de l’itinerari de la línia amb base geogràfica o esquemàtica.
Informació general: logotip de l’empresa, telèfon d’informació, web i principals tarifes.

3. Per últim, caldria prestar especial atenció a la parada de les
línies interurbanes situada dins del recinte de Port
Aventura (Parada visitants): actualment, no existeix cap
mobiliari i està mal senyalitzada. Es recomana consensuar
amb la direccció del Parc la instal·lació d’una marquesina
per fer aquesta parada més visible i poder així posar-hi la
informació bàsica anteriorment descrita.
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Marquesina parada visitants Port
Aventura........................9.000€

Explotació

Inventari
parades
C.R.T...............................800€

Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 1.2. Condicionar i reforçar la seguretat a les parades de la línia de treballadors de Port
Aventura, situades a la N-340.
Fitxa 1.3. Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà.
Fitxa 2.1. Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà.
Indicadors de seguiment
-

Realització de l’inventari de parades (sí-no)
Nombre de parades equipades amb la informació adient
Condicionament de la parada interna “Visitants” de Port Aventura (sí-no).

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.2. Condicionar i reforçar la seguretat a les parades de la línia de
treballadors de Port Aventura, situades a la N-340.
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Incrementar la qualitat i la seguretat del transport públic.

Descripció de la recomanació:
La línia de treballadors de Port Aventura Tarragona – Vila-seca – Zona tècnica de Port
Aventura compta amb 5 parades situades a la carretera N-340. Un inventari específic
realitzat per la diagnosi de mobilitat del C.R.T. ha mostrat greus deficiències en termes
d’accessibilitat i de seguretat a les parades, ja que la N-340 presenta una intensitat de
trànsit elevada amb molts vehicles pesants a causa de la proximitat amb els polígons
industrials.

Les parades de la Canonja i Bonavista tenen una accessibilitat molt precària, mentre que la de
Campclar i Torreforta és millorable, així com, en grau menor, la d’Icomar. En tots els casos, no
es garanteix l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
S’aconsella fer un estudi específic de cada parada i del seu entorn per tal de determinar
quines millores es podrien implementar. En tot cas, es recomanen dos eixos de millores:
 Millores d’emplaçament
 Millores d’equipament
1. Millores d’emplaçament:
Caldria identificar, per a cada parada, l’origen/destinació a peu dels usuaris de transport públic
per tal de determinar si l’emplaçament escollit és el més adient i vetllar per a la seguretat dels
camins d’accés a les parades amb un condicionament adequat.
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Exemple, es comenta la parada de Bonavista, en direcció a Port Aventura:
Aquesta parada presenta unes condicions d’espera pèssimes pels usuaris: està situada en
una vorada de terra amb vegetació (no hi ha vorera) i no hi ha cap apartador perquè l’autobús
pugui fer la parada. Els usuaris han d’accedir o baixar de l’autobús des de la calçada, salvant
una cuneta molt àmplia. L’accés a la parada s’ha de realitzar pel voral de la carretera.
Es podria reubicar aquest parada abans de la rotonda, en l’àmplia vorera recentment arreglada
i senyalitzant-la bé als altres usuaris. L’accés a peu a / des de la parada es veuria molt
beneficiat.

Parada actual
Bonavista

Recomanació de
nova ubicació

Carretera N-340, a l’alçada de Bonavista

2. Millores d’equipament
Es recomana equipar cada parada amb els elements següents:
 Plataforma prefabricada per facilitar l’accés al vehicle i fer les condicions d’espera més
segures
 Pal de parada, o marquesina segons la demanda i l’entorn
 Banc
 Informació actualitzada (horaris, esquema de línia, etc.).
A títol d’exemple, es podria millorar fàcilment la parada de la Canonja en direcció a Port
Aventura instal·lant una plataforma, com es pot veure a la foto següent: permetria a tots els
usuaris de la carretera identificar clarament la parada, i garantiria una espera més segura als
usuaris del transport públic, segregant-los del trànsit rodat.

N-340 - Parada de la Canonja, en direcció a Port Aventura
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Explotació

4 plataformes de parada
i
muntatge........................32.000€
Obres d’aranjament de voreres i
desplaçament de parades si
escau............................20.000€

-

Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 1.3. Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà
Indicadors de seguiment


Evolució de la demanda de cada parada (nombre d’usuaris).

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.3. Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Incrementar la qualitat del transport públic.

Descripció de la recomanació:
La millora de la qualitat esdevé, des de fa uns anys, un requeriment de primer ordre que
ha d’aportar al transport públic un valor afegit que permeti millorar la quota de mercat
davant del vehicle privat. De manera esquemàtica, la qualitat té relació amb tots els àmbits
de l’empresa operadora i també amb l’Administració titular del servei:
-

L’Administració titular fixa els objectius de gestió i qualitat,
incentiva la realització de la qualitat i penalitza el seu
incompliment.
L’empresa operadora és responsable d’adoptar compromisos
respecte als objectius fixats per l’Administració, complir-los i dur a
terme una política adequada de comunicació, gestió de la qualitat i
informació.

El transport públic interurbà del C.R.T., majoritariament operat per l’empresa Plana
mostra certes mancances: freqüència insuficient, la mala transmissió de la informació,
vehicles en mal estat, incompliment d’expedicions, etc., la qual cosa es tradueix en una baixa
demanda.
Per millorar la situació anteriorment descrita, es recomana que l’ATM del Camp de
Tarragona implementi un seguiment continu de la qualitat del servei de transport públic
interurbà a través dels punts següents:
1. Sol·licitar als operadors de transport públic interurbà que donen servei al C.R.T.,
la implantació de la norma UNE-EN 13.816.
La norma UNE-EN 13.816 estableix el marc comú per definir la qualitat de servei de
transport públic de viatgers. Permet determinar les condicions en les quals es presta el
servei des de l’òptica del viatger, mesurant el nivell de servei que ofereix una empresa
de transport en termes de disponibilitat del servei, accessibilitat, informació al viatger,
interval de pas, atenció al client, confort, seguretat i impacte ambiental.
Avantatges de la norma UNE-EN 13816
Obligatòria en algunes comunitats autònomes espanyoles, aquesta norma tendeix a
expandir-se arreu. Presenta un seguit d’avantatges:
x
x
x

Permet conèixer les expectatives del client respecte del servei.
Proporciona una satisfacció afegida al client, millorant la percepció dels usuaris
respecte de la qualitat de servei.
Estableix un barem de mesura entre els diferents operadors de transport.
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2. Disposar d’un sistema de seguiment de la qualitat permanent mitjançant
indicadors
Serveixen d’una banda per mesurar la qualitat de la prestació tal com els usuaris la
viuen diàriament i, de l’altra, a determinar els incentius i penalitzacions econòmics per
qualitat a l’empresa operadora.
Mesurar cada indicador requereix prèviament definir:
x El servei de referència (o contingut del compromís de qualitat)
x L’objectiu a aconseguir (per ex., el 85% dels usuaris viatgen en vehicles nets)
x El sistema i procés de mesures (graella de mesura, conjunt dels punts a
controlar, freqüència de la mesura...).
Els principals indicadors de la qualitat produïda són el següents :
- Índex d’expedicions realitzades: l’objectiu és garantir a l’usuari l’oferta publicitada.
L’indicador mesura el nombre d’expedicions reals que s’han fet sobre el total d’expedicions
reals previstes. Un llindar acceptable se situa al 98%.
- Puntualitat: la finalitat és garantir a l’usuari que l’autobús passi a la seva hora. L’indicador
mesura, en uns punts determinats de l’itinerari, el nombre de vehicles que passin a l’hora
sobre el nombre total de vehicles. Per vehicle a l’hora s’admet generalment un marge de 2 a +3 minuts. El llindar a respectar se situa en què el 85% dels autobusos passin a l’hora,
(segons la tolerància preestablerta).
- Índex de neteja, informació i manteniment de vehicles: es tracta de proposar a l’usuari
un vehicle net, en bon estat i amb una informació actualitzada. L’indicador es mesura
amb la tècnica del client misteriós, que controla uns elements en concret gràcies a un
qüestionari i una inspecció visual dels vehicles.
- Índex de neteja, informació i manteniment de parades: aquest indicador és similar a
l’anterior. La finalitat és proposar a l’usuari unes parades netes, en bon estat i amb tota la
informació requerida actualitzada.
L’ATM del Camp de Tarragona ha de definir els indicadors d’acord amb l’operador del servei.
Aquest últim els seguirà i enviarà mensualment un informe de seguiment a l’ATM.
3. Paral·lelament es recomana seguir la qualitat percebuda pel client mitjançant
l’ISC (índex de satisfacció del client).
L’ISC és una enquesta als usuaris del transport públic que indica la satisfacció del
client; té en compte el nivell de satisfacció respecte de diferents aspectes del servei
(l’accessibilitat, la informació, la freqüència, la puntualitat, la netedat, etc.), així com la
importància que cadascú dóna als diferents aspectes que conformen el servei. De la
ponderació d’aquests dos factors en surt una puntuació mitjana per línia.
Cada aspecte té un pes diferent com a component de la satisfacció global, però si un client
està molt satisfet d’un aspecte, el fet que aquest tingui per a ell poca importància minimitzarà
la satisfacció global. En canvi, si un aspecte és molt important però n’està poc satisfet,
agreujarà la insatisfacció. Per tant, l’ISC és un indicador precís que reflecteix fidelment
l’evolució de la percepció del nivell de servei. Permet identificar quins són els punts de
millora que l’empresa ha de prioritzar, és a dir els que tenen una importància alta i un nivell
de satisfacció millorable.

4. Per últim, es recomana promocionar els canals de suggeriment de l’ATM
Les reclamacions i queixes permeten conèixer de primera mà les situacions que generen
insatisfacció als usuaris i creen una oportunitat posar-hi remei millorant el servei.
Actualment, l’usuari de transport públic disposa de diverses opcions a l’hora de presentar un
suggeriment / reclamació a l’ATM del Camp de Tarragona:
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x
x
x

Mitjançant la pàgina web: www.atmcamptarragona.cat
Imprimint el formulari per omplir-lo en paper i fer-lo arribar per correu ordinari
De manera presencial al CAC (Centre d’Atenció al Client) situat en l’interior de les
instal·lacions de l’estació d’autobusos.

Un cop arriba el formulari a l’ATM del Camp de Tarragona, aquest és classificat d’acord amb el
seu contingut. Així sorgeixen 2 grups de suggeriments / reclamacions:
x
x

els relacionats amb el funcionament del servei,
els que estan estrictament lligats al funcionament de la integració tarifària.

En el primer cas, aquests suggeriments / reclamacions, que poden estar relacionats amb
incidències del servei en relació a les parades i/o horaris, actituds dels conductors, o
característiques dels vehicles, són redirigits als Serveis Territorials del Transport Terrestre.
Aquests gestionen el suggeriment / reclamació donant la corresponent resposta a l’usuari.
Quan es donin les condicions necessàries, aquest procés pot suposar l’obertura d’un
expedient sancionador a l’operador.
El segon cas fa referència a temes que afecten directament l’ATM del Camp de Tarragona,
com per exemple, problemes en la validació de títols de transport o també incidències
relacionades amb la xarxa de vendes. Un cop rebut el suggeriment / reclamació, l’ATM del
Camp de Tarragona intenta resoldre’l directament en cas que el motiu del suggeriment /
reclamació estigui relacionat amb la xarxa de vendes, o bé, s’adreça a l’operador per a que
aquest doni explicacions de les raons que han causat la incidència Un cop es verifiquen les
dades i es coneix el motiu, l’ATM dóna resposta a l’usuari, que pot incloure una compensació
si es determina que ha sofert un perjudici.
S’ha evidenciat que actualment els usuaris del transport públic interurbà, ja siguin regulars o
ocasionals, no saben a qui adreçar-se per fer un suggeriment o una queixa; aquest
desconeixement implica tot sovint que no informen ningú del motiu de la seva insatisfacció o
que el comuniquen oralment i a l’instant al conductor del vehicle, amb la qual cosa
l’administració no n’està al corrent. Per posar remei a aquesta situació, es recomana donar a
conèixer de manera més extensiva els canals de suggeriments i queixes de l’ATM, fentne sistemàticament esment en els fullets d’informació del servei, més específicament en el
fullet d’informació de transport dels treballadors de Port Aventura així com en la futura guia de
mobilitat del C.R.T. D’altra banda, s’hauria de fer més visible el formulari de suggeriments
i reclamacions al web de l’ATM del Camp de Tarragona (que apareix de manera neutra
com a “contactar”), per exemple creant una pestanya específica a mà dreta de la pantalla, en
la zona “Destaquem” explicitant “Contactar –preguntar sobre el servei, fer suggeriments...”
La implementació d’aquestes recomanacions permetrà endegar un procés continu de millora
del transport públic.

Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió
Explotació

ISC..............................

6.000€

(2 onades d’enquestes anuals en una
mostra de vehicles).

Promoció
dels
canals
de
suggeriments de l’ATM.....1.000€
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Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 1.1. Millorar la qualitat de la informació a les parades de transport públic interurbà a
l’entorn del C.R.T.
Fitxa 1.2. Condicionar i reforçar la seguretat a les parades de la línia de treballadors de Port
Aventura, situades a la N-340.
Fitxa 2.1. Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà.
Indicadors de seguiment
-

ISC- índex de satisfacció del client
Demanda anual del Transport Públic interurbà a les parades del C.R.T.
Nombre de línies que obtenen la certificació UNE-EN 13.816.
Evolució del nombre anual de queixes i suggeriments.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.4. Incentivar l’ús del transport públic pels visitants regulars de Port
Aventura
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Fidelitzar la clientela.

Descripció de la recomanació:
Els descomptes basats en criteris comercials afavoreixen l’ús recurrent d’un servei o d’un
producte i tenen com a objectiu fidelitzar l’usuari habitual i captar nous segments de mercat.
Així, premiar els usuaris de transport públic amb descomptes o regals pot ser una manera
interessant de fidelitzar-los.
Actualment, sols es premien els usuaris de Port Aventura que accudeixen al parc amb
ferrocarril: disposen d’un bitllet combinat tren-parc d’atraccions que inclou el desplaçament
d’anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de Catalunya i l’entrada d’un dia al
parc, amb un descompte d’un 25 a 35% respecte dels preus unitaris del bitllet de tren i de
l’entrada al parc d’atraccions.
En canvi, els usuaris que van a Port Aventura amb transport públic interurbà no beneficien de
cap descompte per accedir al Port Aventura.
Caldria realitzar, en concertació amb PAESA, un estudi específic per investigar els
mecanismes que permetin incentivar l’ús del transport públic per accedir a Port
Aventura. Es tracta d’identificar les varies modelitats de fidelització possibles amb els seus
avantatges i inconvenients, i les seves modalitats d’implantació, així com avaluar les
compensacions financeres que impliquen entre socis.
Exemples de mecanismes de fidelitat:


Descompte per a l’entrada a Port Aventura sobre presentació del títol de transport
validat el mateix dia (atès que la majoria dels títols de l’ATM són targetes sense
contacte, implica que el personal de taquilla tingui el material necessari per comprovar
la validació del títol).



Regal d’un títol integrat de l’ATM del Camp de Tarragona (per exemple, un bitllet
específic de 2 viatges) per descobrir la xarxa de transport, als clients de Port Aventura
que comprin el servei “Port Aventura Express” i “Port Aventura Express Max”, entrades
ràpids que permeten accedir una o dues vegades a les atraccions principals sense
necessitat de fer la cua habitual.



Descomptes sobre els títols de transport de l’ATM del Camp de Tarragona per la
compra dels passis anuals de Port Aventura, que ja ofereixen reduccions sobre uns
quants serveis.
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió
Explotació

Estudi
específic
de
fidelització.....................18.000€

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment


Realització de l’estudi

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.5. Crear una àrea de prestació conjunta del servei de taxi i millorar la
qualitat de servei.
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Incrementar la qualitat i la fiabilitat del transport públic.

Descripció de la recomanació:
El servei del taxi, sobretot en localitats turístiques, té molt de pes a l’hora de configurar la
imatge de marca del municipi que percep la població forana. Per això es recomana vetllar
específicament per a la seva millora en general.
RECOMANACIÓ PER AL C.R.T.:
Es proposen dos tipus de recomanacions, que seguidament es descriuen:
x

Creació d’una àrea de prestació conjunta de servei Salou, Vila-Seca i Cambrils.

x

Elaboració d’un pla de modernització del taxi al C.R.T. (Salou i Vila-seca), gràcies a
millores tecnològiques, d’informació i de formació.

1. Creació d’una àrea de prestació conjunta de servei Salou – Vila-seca i Cambrils.
Com ja s’ha dit en la diagnosi, la principal característica de la demanda de l’àrea és
l’estacionalitat, que fa que a l’estiu es dobli l’oferta amb la contractació d’assalariats.
Els moments de major la dificultat per donar servei a la demanda generada es donen durant
les nits d’estiu, a l’hora de tornar a casa després de sortir a sopar o de festa, especialment a
Salou i per la zona de la Pineda a Vila-seca. L’oferta municipal és insuficient per a prestar
tot el servei necessari, i per tant el temps d’espera de l’usuari pot arribar a ser molt llarg. Això
coincideix també amb una major demanda a la parada de Port Aventura.
La situació a l’hivern és la contrària, ja que els taxistes es veuen obligats a autoregular-se per
adaptar l’oferta a la demanda.

Per tal de millorar aquesta situació, es recomana crear una àrea de
prestació conjunta de servei amb Salou, Vila-Seca i Cambrils.
La creació de tal àrea consisteix en una vertadera millora per l’usuari,
ja que incrementa l’oferta en moments de molta demanda: es
proposa que es mancomuni el servei de taxi dels municipis de Salou i
Vila-Seca (així com Cambrils) per tal de poder actuar de manera
coordinada als tres termes municipals en temporada alta.
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2. Pla de modernització del taxi
L’aparició de les noves tecnologies de la comunicació i la gestió de flotes juntament amb la
conscienciació en temes de medi ambient i accessibilitat han de permetre la modernització i la
millora de la qualitat del servei que actualment ofereix el sector del taxi.
Es recomana aplicar un pla de modernització del sistema de transport públic en taxi, establir
un pacte amb els professionals del sector de cara a fer viables aquestes mesures i finalment
fer un seguiment de la seva implantació. Se separen els eixos de millora de la qualitat
d’aquesta recomanació en tres àmbits: millores tecnològiques, medi ambient i accessibilitat i
informació.
Millores tecnològiques:
x

Generalitzar un sistema de GPS que permeti la gestió optimitzada de rutes i
parades i que minimitzi la quantitat de quilòmetres en buit realitzats.

x

Promoure la implementació de sistemes tecnològics i informàtics que permetin:
-

El pagament de la carrera amb telèfon mòbil: a hores d’ara existeixen
sistemes com per exemple Mobipay, que permet associar a un telèfon mòbil
una targeta de crèdit. Aquest servei es contracta de franc i permet fer compres
amb el mòbil, a l’igual que internet, fent-se el càrrec directament a la targeta
de crèdit associada. A títol d’exemple, es pot consultar el web
www.mobipay.es.

-

La reserva de taxis per Internet gràcies a un aplicatiu per smartphone.

Medi ambient:
x

Renovar la flota de vehicles per millorar la seva eficiència energètica i ambiental.
Es recomana la utilització de vehicles híbrids que no tenen els problemes d’autonomia
dels cotxes elèctrics.

x

Fomentar l’eficiència energètica i ambiental establint una identificació dels vehicles
de la flota més ecoeficients (vegeu exemple a continuació):

Exemple d’identificació possible dels vehicles ecoeficients
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Informació i accessibilitat:
x

Crear un apartat específic del taxi al web de Port Aventura i dels Ajuntaments de
Salou i Vila-seca, que consti dels elements següents:
-

Plànol amb ubicació de les parades de taxi,

-

Telèfons de contacte,

-

Tarifes i formes de pagament,

-

Tipus de vehicles disponibles (específicament els adaptats a PMR),

-

Objectes perduts,

-

Queixes i suggeriments,

-

Normativa que regula els drets i deures que té l'usuari del taxi quan utilitza el
servei.

Com a bona pràctica, es pot consultar el web de taxis de Barcelona:
http://www.taxibarcelona.cat/
x

Millorar la informació a les parades perquè siguin més visibles i fàcilment
identificables pels usuaris (les parades actuals consten només de la menció “taxi” –
vegeu imatge a continuació).
Recomanació per al C.R.T.: instal·lar pals específics que permeten de posar
informació d’interès per la clientela: identificació del servei (taxi), telèfon de contacte,
tarifes i formes de pagament, així com un plànol d’ubicació de les parades en l’àrea
(vegeu exemple a continuació).

Senyalització actual del taxi al C.R.T. / Exemple de pal de parada que es podria implementar
(Font: www.urbaneo.eu)
Formació:
Un factor de millora i de qualitat es troba també en la formació en capital humà. En aquest
sentit, es recomana prendre iniciatives per a fer cursets que permetin incidir en la millora de
l’atenció al client, com ara els següents:
-

Assistència a un curs per adherir-se al Sistema Integral de Qualitat Turística
Espanyola – Qualitat en Destinació (SICTED) del Ministeri d’Indústria i Turisme. El
SICTED és un programa que té com a objectiu formar a la gent que treballa a
establiments en municipis turístics per a millorar la qualitat del servei que ofereixen de
cara al visitant. Els que en finalitzar el curs han aplicat les accions demanades
s’adhereixen al sistema. Fins ara, aquest tipus de curs és totalment gratuït.

-

Cursos d’idiomes (anglès, francés, rus...).
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Pla
de
modernització
del
taxi..................................40.000€

Explotació

-

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment
-

Nombre de taxis amb sistema de GPS / Nombre total de taxis.

-

Nombre de taxis usant energies no basades en el petroli / Nombre total de taxis.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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FOMENTAR L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Recomanació 1.6. Crear parades del trenet turístic de Salou (L2 i L3) davant de l’accés
al Beach Club en sentit de tornada.
Objectius



Incrementar la quota de mercat del transport públic per accedir al C.R.T. (del 10%
actual a un 15%).
Incrementar la qualitat del transport públic.

Descripció de la recomanació:
El trenet turístic de Salou complementa l’oferta de transport públic regular del C.R.T.
Compta amb tres línies en temporada mitjana-alta (de Setmana Santa a finals d’octubre) i una
única línia en temporada baixa.
Avui dia, les línies L2 i L3 passen pel Camí del Pla de Maset, i concretament davant de
l’entrada del restaurant Lumine i del Beach Club, però sense tenir-hi cap parada.

Recorregut del trenet turístic de Salou

Es recomana crear una parada del trenet (destinació la Pineda) en les proximitats de
l’entrada del Beach Club i del Restaurant, per tal de donar servei a aquests centres
atractors de mobilitat i constituir una alternativa al cotxe privat.

En sentit contrari, una parada existant (la número 08) ja dóna
servei al Beach Club per l’accés de la Platja Llarga (vegeu
foto).

Accés Beach Club per la Platja Llarga
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Creació i condicionament d’una
parada.............................5.000€

Explotació

-

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment


Nombre d’usuaris de la nova parada.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS AL
C.R.T.

Recomanació 2.1. Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic
interurbà
Objectius



Proposar als usuaris una informació de mobilitat completa, actualitzada i entenedora.
Homogeneïtzar la informació als usuaris del transport públic.

Descripció de la recomanació:
La diagnosi de mobilitat del C.R.T. ha evidenciat que un dels punts febles de l’actual xarxa de
transport interurbà que dóna servei al C.R.T. és una falta de comunicació respecte del públic,
així com una imatge poc dinàmica del servei. Ara bé, la implementació d’una informació
completa, clara, actualitzada i accessible i d’una imatge homogènia és un element clau per
millorar l’atractivitat del transport interurbà
Per millorar la situació actual i augmentar el nombre d’usuaris del servei, es recomana
millorar la informació seguint les directrius exposades a continuació:
- Implementar una imatge homogènia, moderna i atractiva del transport públic
interurbà (disseny global, presentació, dimensions, pautes, colors, idiomes a emprar, etc.),
demanant a les empreses operadores d’aplicar la imatge definida per la Generalitat de
Catalunya.
- Facilitar als usuaris els elements indipensables per preparar i realitzar el seu
desplaçament en transport públic interurbà (informar sobre les línies, els itineraris, la
tarificació...).
1. Imatge del servei
En el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012, la Generalitat de Catalunya
presenta una imatge renovada del transport públic interurbà i que s’aplica a parades, vehicles
i documents d’informació. Si bé avui una part d’aquesta imatge s’ha desplegat (vehicles
identificats amb la part trasera vermella, part de les parades renovades), es troba encara a
faltar homogenïtzació en la presentació dels fullets de comunicació i de la informació
publicitada a les parades.
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Caldria demanar a les empreses operadores d’aplicar en tota la informació que es difón a
l’usuari la imatge definida per la Generalitat de Catalunya : es tracta d’establir un vincle visual
(disseny global, colors, presentació...) entre els diferents elements del servei per tal que els
usuaris potencials identifiquin fàcilment el servei i en tinguin una imatge positiva i moderna.

2. Informació als usuaris
És un component essencial del servei de transport públic: permet reduir la incertesa del
viatger abans el desplaçament (planificació i organització), així com durant el desplaçament
(assegurar un viatge tranquil, sense estrès). Per tant, donar una informació de qualitat
posiciona l’operador com un vertader prestador de servei que es preocupa del benestar dels
seus clients.
Caldria posar molta cura en millorar i posar a l’abast dels usuaris la informació sobre els
serveis: a les parades i dins dels vehicles, senyalística clara, entenedora i multilingüe, edició
de fullets d’informació presentant els serveis, pàgina web i centre telefònic d’atenció al
viatger, per tal d’afavorir el diàleg i la comunicació amb els viatgers.
A més, avui dia, la informació als viatgers ha d’afrontar un nou repte amb l’aparició dels NTIC
(noves tecnologies de la informació i comunicació) que implica més proximitat i informació en
temps real pels usuaris. Les novetats i iniciatives al respecte tenen un fort impacte sobre la
imatge del servei i la satisfacció dels clients.
A continuació es llisten els suports d’informació que caldria millorar i els seus continguts:
Preparació del viatge:
Web dels operadors de transport:
El web és un mitjà d’informació dinàmic que ha d’informar l’usuari 24h, prioritàriament sobre
horaris i itineraris, però també sobre altres components del servei (tarifes, alteracions de
servei...).
Com a mínim, s’hi ha de poder trobar les informacions següents:
- Horaris per línia presentats verticalment per ser més entenedors.
- Plànol de la xarxa i de les línies.
- Eventuals alteracions de servei
- Informació sobre tarifes i punts de venda
- Pestanya “contacta amb nosaltres”
- Presentació de la xarxa i de l’empresa.
Es recomana preveure la traducció de la web en català, castellà, anglès i idealment
francès, alemany i rus, que són les nacionalitats més representades a la zona per la
proximitat de Port Aventura.
Fullet d’informació:
És un element bàsic de comunicació: ha de proporcionar als viatgers tota la informació útil
sobre el servei per contestar de manera senzilla i completa a les preguntes que es pot fer el
públic, ja sigui usuari potencial, ocasional o regular. Es recomana el contingut següent,
seguint les pautes d’imatge de la Generalitat de Catalunya:
-

Presentació general del servei i dels seus avantatges
Plànol esquemàtic del servei amb principals correspondències a les parades
Horaris de la línia: amplitud, dies de funcionament i interval de pas
Títols de viatge, tarificació, punts de venda
Mitjans d’informació (telèfon d’atenció al viatger, pàgina web...).

Quant a la freqüència d’actualització dels fullets informatius, depèn de les modificacions
d’horaris o recorregut implementades. Mínimament, es recomana actualitzar-los un cop a
l’any si escau.
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Durant el viatge:
x

Informació a les parades (vegeu recomanació 1.1 – Millora de la qualitat de la
informació a les parades de transport públic interurbà a l’entorn del C.R.T.)

En tot cas, per als usuaris, la parada on esperen l’autobús és un element cabdal en la
mesura què vehicula la imatge del servei. La informació a la parada ha de permetre satisfer
tres necessitats fonamentals:
 On és la parada?
 Quan passa l’autobús i on va?
 Com es pot obtenir més informació del servei (preu del bitllet, canal de venda, etc.).
x

Informació en els vehicles:

Els usuaris han de trobar en els vehicles informacions útils per als seus desplaçaments: quan
arriba l’autobús, el viatger l’ha de poder identificar fàcilment; quan puja al bus, ha de disposar
de consells d’ús i estar informat sobre la compra i la validació de títols; durant el trajecte, ha
d’estar informat sobre el desplaçament: itinerari, parades, eventuals correspondències,
reglamentació de la xarxa.
-

La informació ha de ser clara, senzilla, fàcil de llegir i accessible per a tothom.

-

S’ha d’intentar sempre posar la mateixa informació al mateix lloc.

Carrosseria del vehicle:
- Imatge de la xarxa i logotip de la xarxa o de l’Autoritat Organitzadora.
- Número i destinació de la línia (en el frontal, lateral i posterior).
A l’entrada del vehicle (taulell conductor)
- Tarifes dels títols venuts, tarifes, condicions de validació i de compra.
- A proximitat, un rètol amb tots els títols i tarifes de la xarxa.
Darrere del conductor i en els laterals interiors
- Plànol esquemàtic de la línia amb correspondències possibles (si la gestió del
parc de vehicles ho permet)
- Consells d’ús del bus: validar el seu títol de transport, no estacioneu davant de les
portes, cediu la seva plaça a aquelles persones que mereixen una atenció especial,
no fumeu, sol·liciteu la parada.
- Qualsevol informació d’interès sobre l’actualitat de la xarxa, alteracions de servei...
Altra informació a bord
- Fullets informatius
- Informació dinàmica de la propera parada en la mesura del possible.

Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

-

Explotació

Elaboració de material de
difusió....................1.500€/ núm.
(20 línies- comptar 5 línies/any)
Actualització
web
operador........................ .5.000€
Actualització de la informació
dins dels vehicles........... 10.000€
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Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 1.1. Millorar la qualitat de la informació a les parades de transport públic interurbà a
l’entorn del C.R.T.
Fitxa 1.3. Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà.
Fitxa 2.2. Crear una guia de mobilitat del C.R.T. enfocada als visitants.
Indicadors de seguiment
-

Índex de satisfacció del client (ISC)

-

Demanda anual del Transport Públic interurbà

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5
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MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS AL
C.R.T.

Recomanació 2.2. Crear una guia de mobilitat del C.R.T. enfocada als visitants
Objectius



Proposar als usuaris una informació de mobilitat completa, actualitzada i entenedora.
Homogeneïtzar la informació als usuaris del transport públic.

Descripció de la recomanació:
Actualment, resulta dificilíssim trobar informació clara, entenedora i actualitzada sobre les
xarxes de transport que dónen servei al C.R.T.
La creació d’una guia de mobilitat és una manera d’apropar els
serveis de transport que s’ofereixen al ciutadà i a la vegada
motivar-lo per fer de la seva població un lloc exemplar de bona
distribució modal i sostenibilitat. El C.R.T. té a més un vessant
turístic molt marcat que provoca importants problemes de
mobilitat sobretot a l’estiu. Per això, es proposa realitzar

una guia de mobilitat per als visitants.

GUIA DE LA MOBILITAT PER ALS VISITANTS DEL C.R.T.
Objectius:


Oferir la màxima informació al turista en matèria de mobilitat a l’entorn del C.R.T.



Reduir l’ús del vehicle privat per part dels visitants.



Incentivar l’ús dels mitjans de transport més sostenibles i més pacificadors del
trànsit: a peu, bicicleta, transport públic.



Donar consells per desplaçar-se.

Prèviament, s’ha de tenir present que la denominació “Centre Recreatiu i Turístic” és poc
coneguda i entenedora pels visitants. La creació de la gui pot ser una oportunitat per donar-la
a conèixer, però caldra indicar clarament en la portada els principals centres atractors de
mobilitat de la zona com poden ser Port Aventura o els Golfs Lumine.
Continguts de la guia de mobilitat:


Mapa del C.R.T. indicant els principals centres atractors de mobilitat: Port
Aventura, Lumine Golf, restaurant Lumine, hotels, centre de convencions, centre
comercial, etc. i com accedir-hi amb els mitjans més sostenibles (autobús, bicicleta, a
peu...).



Per cada mitjà de transport donar el màxim d’informació com per exemple:
Bus interurbà: Línies, recorregut i parades, horaris/freqüències, títols (on comprar-los,
preu, condicions d’ús, etc.), plànol.
Taxi: parades de taxi, tarifes, telèfon de contacte...
Bicicletes: plànol dels carrils bici i ubicació dels aparcaments de bicicletes...
Vianants: plànol dels principals itineraris de vianants en el C.R.T.
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Ferrocarril: ubicació de l’estació Renfe, línies i horaris, tarifes (incloent les tarifes
preferents amb Port Aventura), etc.
Trenet turístic de Salou: plànol, línies, recorregut i parades, horaris, tarifes, etc.




Donar informació de transport interurbà sobretot per desplaçar-se des de / a
punts d’alt interès com: Reus (aeroport), Tarragona, estació TAV del Camp de
Tarragona, aeroport de Barcelona, etc.
Aparcaments: plànol, tipus de regulació (aparcaments gratuïts, zona taronja ...), tarifes.
Dades d’interès: telèfon, adreça, correu electrònic, adreça web dels principals centres
atractors de mobilitat.

Difusió:




Editar la guia de mobilitat en català, castellà, anglès, alemany, francès, rus i en
altres idiomes si escau.
Fer un disseny vistós, amb il·lustracions, lletra gran i paràgrafs curts.
Realitzar un pla de difusió a l’usuari (llocs de distribució de les guies informatives,
distribució, etc...).


Es podria proposar als actors locals de turisme (hotels, Port Aventura, botigues del centre
comercial) publicitat dins de la guia per finançar-la en part.
Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

-

Explotació

Creació guia de mobilitat de
visitants (1r any).............3.000€
Edició i reedicions de la guia de
mobilitat per a visitants (cost
anual)............................2.000€
Difusió de la guia (cost
anual)............................1.000€

Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 2.1. Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà.
Indicadors de seguiment


Nombre d’exemplars distribuïts.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS AL
C.R.T.

Recomanació 2.3. Realitzar un estudi de senyalització dels principals itineraris en
vehicle privat als centres atractors de mobilitat
Objectius



Proposar als usuaris una informació de mobilitat completa, actualitzada i entenedora.
Homogeneïtzar la informació als usuaris.

Descripció de la recomanació:
La senyalització d’orientació té com a objectiu bàsic donar al conductor, sigui quina sigui la
seva procedència, la informació que li cal sobre el seu itinerari en el moment idoni, de forma
que sigui capaç d’assimilar-la fàcilment i maximitzar a la vegada les condicions de seguretat per
a la circulació. Es pot resumir en la consecució d’una millora substancial pel que fa a la
seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la circulació a les carreteres.
Avui dia, la senyalització orientativa pel vehicle privat al C.R.T. no està ni uniformitzada
ni actualitzada: els canvis de titularitat d’alguns centres atractors de mobilitat com poden ser
els Golfs i el Beach Club han implicat un canvi d’apel·lació que no es reflecteix en la
senyalització. A més, hi ha una falta de continuïtat en la senyalització d’alguns itineraris i no
existeix cap senyalització específica pels proveïdors de Port Aventura, que només tenen un
punt d’accés als magatzems per la carretera TV-3148, en el costat oposat de l’accés principal
dels visitants, l’únic que està senyalitzat.

Diversos tipus de senyalització al C.R.T.

És primordial, per al correcte desenvolupament de la jerarquització viària i per evitar trànsit
d’agitació inútil al voltant del C.R.T., l’establiment d’una senyalització orientativa clara,
senzilla i uniforme a la xarxa de carreteres.
Es recomana realitzar un estudi de senyalització d’itineraris del vehicle privat que consti
dels apartats següents:
1. Realització d’una diagnosi acurada de la senyalització actual.
2. Definició de criteris bàsics de senyalització:
x Jerarquia: els pols que s’han de senyalitzar seran classificats segons la seva
importància (per exemple segons el nombre de visitants). Permetrà senyalitzar
els pols més rellevants des d’una major distància.
x

Continuïtat: la senyalització s’ha de concebre amb la continuïtat seguint
l’itinerari des que un pol apareix fins que s’arriba a la destinació.

x

Intel·ligibilitat: el nombre de pols que han d’aparèixer a la senyalització ha de
ser limitat per facilitar-ne la lectura. De la mateixa forma, l’ús de pictogrames
afavoreix una comprensió ràpida i inequívoca del missatge.

x

Globalitat: l’estudi s’abordarà de forma global al territori considerat per
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aconseguir una uniformitat de la senyalització.
x

Visibilitat: la col·locació dels senyals ha de garantir una visibilitat suficient per
al conductor de vehicle.

x

Relacionat amb les zones d’aparcament: la destinació d’un pol no és el pol
en si mateix, sinó la zona d’aparcament que li és pròpia o més propera.

x

Sostenibilitat: els senyals s’han de poder actualitzar amb facilitat i mantenir
amb el nivell de qualitat necessari. Caldrà establir un pla de manteniment del
sistema.

3. Recomanació per al C.R.T.:
x

Definició i jerarquització dels pols a senyalitzar (per exemple en funció de la
demanda (nombre de visitants, de la seva relació amb altres recursos de la
zona, etc.)

x

Recomanacions per definir la senyalització: origen de la senyalització
(allunyament màxim), definició de l’itinerari, priorització i agrupació de pols,
regla de continuïtat...).

x

Recomanacions per implantar els senyals

x

Tipus i disseny de senyals i plafons

x

Configuració del missatge.

L’estudi haurà de constar d’un apartat per a la senyalització dels itineraris recomanats pels
proveïdors, i més específicament de la senyalització de l’accés a la zona tècnica de Port
Aventura.
Cal tenir present que aquest estudi és complex, ja que ha d’implicar totes les administracions,
titulars de les carreteres de la zona: Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació, Ajuntaments,
PAESA (empresa gestora de Port Aventura) i Lumine.
Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

-

Explotació

Estudi senyalització: 60.000€

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment


Realització de l’estudi de senyalització.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS AL
C.R.T.

Recomanació 2.4. Revisar i ampliar el fullet d’informació de transport per als
treballadors de Port Aventura.
Objectius



Proposar als usuaris una informació de mobilitat completa, actualitzada i entenedora.
Homogeneïtzar la informació als usuaris del transport públic.

Descripció de la recomanació:
El Departament de Recursos Humans de Port Aventura facilita a cada treballador, en el
moment de la seva incorporació, un fullet informatiu d’una pàgina sobre els accessos al parc
en diferents modes, així com els serveis de transport públic d’empresa amb els horaris (vegeu
extracte a continuació).

Fullet informatiu proporcionat als treballadors de Port Aventura

A més, la informació sobre el transport públic d’empresa es publicita en els plafons
d’informació ubicats en els punts de trobada (zones de descans, menjadors...), fent-ne difusió
també a la intranet.
Aquesta molt bona pràctica es podria complementar i ampliar, proporcionant una informació
encara més visual i entenedora pels treballadors, incitant-los a utilitzar els modes menys
contaminants en els seus desplaçaments domicili-feina.
Es recomana crear una vertadera guia de desplaçaments del treballador, ampliant i
clarificant la informació per a cada mode de transport. No es tracta tant de donar molta més
informació, sinó de fer-la més visual, atractiva i entenedora per tal d’incitar els treballadors
a utilitzar altres modes de transport que el cotxe privat.
A continuació es llisten els elements que podrien figurar en cada apartat:
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Autobusos:
 Mapa del C.R.T. amb identificació de les parades i traçat del servei de transport
reservat als treballadors.



Horaris de les línies de treballadors, presentats verticalment per a una millor
intel·ligibilitat (vegeu exemple següent):

Recomanació de presentació dels horaris:
Sentit Reus > Port Aventura
Reus > Salou > La Pineda > Port Aventura zona tècnica
(1)

Reus
Salou
La Pineda
Port
Aventura

(2)

06:00
06:41
06:38

07:00
07:10
07:16

08:00
08:10
08:16

09:00
09:10
09:16

10:00
10:10
10:16

11:00
11:10
11:16

12:00
12:10
12:16

13:00
13:10
13:16

15:00
15:10
15:16

16:00
16:10
16:16

06:43

07:21

08:21

09:21

10:21

11:21

12:21

13:21

15:21

16:21

(1). Autobús compartit amb la línia Taragona – La Canonja – Vila-seca
(2). Funciona només quan el parc tanca a les 23h00 o més tard.



Els apartats actuals d’observacions i de tarificació s’han de mantenir, amb les dades
de contacte de l’operador (Plana), així com de l’ATM.

A peu i en bicicleta :
 Mapa dels carrils bici existents, amb ubicació dels aparcaments de bicicletes i de la
xarxa principal de vianants, amb els diferents accessos al Parc.
En cotxe o moto :
 Mapa de les parades, principals tarifes (amb Tarragona, Salou, Cambrils...) i telèfon de
contacte.
En taxi :
 Mapa de l’accés principal per la TV-3148, així com de l’accés als principals hotels del
Resort i les possibilitats d’aparcament.
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Mobilitat interna al parc :
 Presentació del minibus intern al parc
 Mapa de la línia interna amb les parades.
 Horaris de funcionament.
Es podria concloure aquesta guia amb una comparativa entre el cost del cotxe privat i les
emissions que genera, enfront d’altres modes de transport com la bicicleta o el transport
públic, per tal de conscienciar els treballadors sobre la mobilitat sostenible.
Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió
Explotació

Revisió i actualització inicial del
fullet. ..............................1.000€
Revisions anuals.................200€

Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 2.2. Crear una guia de mobilitat del C.R.T. enfocada als visitants.
Indicadors de seguiment
Nombre d’actualitzacions del fullet d’informació
Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

153

MILLORAR LES XARXES PER A VIANANTS I BICICLETES EN
TERMES DE QUALITAT I DE CONNECTIVITAT

Recomanació 3.1. Millorar la connectivitat de la xarxa de carrils bicicleta del C.R.T.
Objectius



Millorar la xarxa de vianants i bicicletes per tal de garantir la connectivitat amb els
nuclis urbans veïns.
Garantir itineraris per a vianants i bicicletes ben connectats i segurs.

Descripció de la recomanació:
El C.R.T. compta amb una xarxa de vies ciclistes que facilita el desplaçament en bicicleta per
accedir als diversos equipaments. No obstant, aquesta xarxa presenta una clara falta de
continuïtat amb els nuclis de població veïns que, en cas de millorar-se, podria fer incrementar
l’ús de la bicicleta en un àmbit especialment favorable a la bicicleta (orografia planera,
climatologia excepcional, entorn poc urbanitzat...).
L’objectiu principal d’aquesta recomanació és plantejar la millora de la xarxa connectada de
vies destinades a la mobilitat en bicicleta i millorar l’accés als principals centres atractors de
mobilitat.

3

2
1

A continuació es llisten aquells punts on caldria millorar la connectivitat de la xarxa. Cada punt
identificat necessita la realització d’un projecte constructiu detallat.
1. Salou: sector Av. Alcalde Pere Molas – C31B – Av. d’Andorra
Es proposa connectar entre sí els quatre carrils bici que conflueixen al centre de Salou per tal
de donar continuitat d’itinerari i seguretat als usuaris. Permetria als ciclistes provinents de
Cambrils i de la part sud de Salou d’accedir al C.R.T. d’una manera còmoda, segura i
atractiva, creant una xarxa supramunicipal de carrils bici.
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2. La Pineda: sector C/ Amadeu Vives – C/ Ciutat de Melbourne – Camí del Racó
Es recomana acabar la connexió entre el carrer Amadeu Vives i el camí del Racó, ja que falten
pocs trams per condicionar. Atès que alguns carrers estan poc transitats pels vianants, es
podrien crear voreres de convivència.
3. Vial d’accés a la zona tècnica de Port Aventura (accés treballadors, de del Raval
de Mar fins als edificis d’administració de Port Aventura)

Vial d’accés a la zona tècnica de Port Aventura

Aquest vial, que s’inicia al Raval del Mar (carretera TV-3148) i discorre dins el recinte de Port
Aventura, és el principal accés a la zona administrativa i de magatzem. L’utilitzen els
proveïdors (per tant hi passen vehicles pesants) i els treballadors de Port Aventura.
Actualment no està condicionat ni per als vianants ni per a les bicicletes, presentant un grau de
perillositat elevat, ja que no hi ha voreres i cal salvar obstacles (senyalització i vegetació –
Vegeu imatges). Es recomana condicionar un voral d’aquest vial per crear un carril
segregat de convivència entre vianants i bicicletes, ja que es disposa d’un espai
suficient. Un cop finalitzades les obres del Raval de Mar, permetria als treballadors de Port
Aventura accedir en condicions segures a la feina, oferint una bona connectivitat tant amb Vilaseca com amb Salou.

Vial d’accés a Port Aventura. Un vianant camina al voral amb males condicions de seguretat.

Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Construcció tram 1.......570.000€
Construcció tram 2.......200.000€
Construcció tram 3.......150.000€

Explotació

-
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Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 3.2. Crear aparcaments de bicicleta en llocs estratègics del C.R.T.
Fitxa 3.3. Millorar la qualitat dels itineraris de vianants i bicicletes a l’entorn del C.R.T.
Indicadors de seguiment




Nombre de desplaçaments en bicicleta *100 / Nombre de desplaçaments totals.
Km. de carril bici / total treballadors.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR LES XARXES PER A VIANANTS I BICICLETES EN
TERMES DE QUALITAT I DE CONNECTIVITAT

Recomanació 3.2. Crear aparcaments de bicicleta en llocs estratègics del C.R.T.
Objectius



Millorar la xarxa de vianants i bicicletes per tal de garantir la connectivitat amb els
nuclis urbans veïns.
Garantir itineraris per a vianants i bicicletes ben connectats i segurs.

Descripció de la recomanació:
La disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destinació dels
desplaçaments és una condició imprescindible per a l’ús de la bicicleta. Avui dia, no hi ha
constància d’una xarxa d’aparcaments de bicicleta al C.R.T: només existeixen una vintena de
places destinades exclusivament als treballadors de Port Aventura, situades a la zona tècnica.
Paral·lelament al desenvolupament de la xarxa de bicicletes caldrà instal·lar aparcaments als
principals equipaments del C.R.T.

Es recomana instal·lar aparcaments en forma d’U invertida ja que són més segurs
(permeten lligar el quadre de la bicicleta). En alguns equipaments es pot considerar la
instal·lació dels aparcaments dins del seu recinte (Port Aventura, hotels, futura escola
internacional...).
En consonància amb els equipaments del C.R.T. es fa una previsió de 8 aparcaments de
capacitat variable, com a mínim per a 5 bicicletes, que suposaria un total de 90 places.
Aquestes places han d’anar en concordança amb la tipologia d’equipament i el public objectiu
(visitants, treballadors...). A mode d’exemple llocs com Port Aventura han de tenir places
suficients per captar la demanda. Es recomana que a mida que es vagi ampliant i connectant
la xarxa de carrils bici i els aparcaments es facin comptatges d’ús per quadrar la demanda.
A continuació es llisten els llocs on cadria implantar aparcaments de bicicletes, tant pels
treballadors com pels usuaris:
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Ubicació dels aparcaments
Estació Renfe
Centre comercial Olzina P.Halley
Entrada visitants Port Aventura per
Rambla del Parc
Accés principal als Golfs Lumine
(Golf Nord)
Accés restaurant Lumine i Beach
Club
Hotel Caribe
Hotel El Paso
Hotel P. Aventura Villa Mediterrània
Total

Nombre mínim
de places
15 places
15 places
20 places
10 places
15 places
5 places
5 places
5 places
90 places

Public objectiu
Usuaris Renfe
Treballadors
Visitants Port
Aventura
Treballadors
Treballadors i
visitants
Treballadors
Treballadors
Treballadors

No s’ha tingut en compte la futura Escola Internacional del Camp-Salou que entrarà en
funcionament el segon semestre del 2012. Segons decret 344/2006, de 19 de setembre, com
a punt singular (centre educatiu amb una capacitat superior a 1.000 alumnes), serà objecte
d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que determinarà el nombre de places
d’aparcament de bicicletes.
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Implantació de 8 aparcaments
oferint 90 places per a bicicletes:
.....................................10.350€

Explotació

-

Interrelació amb altres recomanacions
Fitxa 3.1. Millorar la connectivitat de la xarxa de carrils bicicleta del C.R.T.
Indicadors de seguiment


Nombre de places d’aparcament de bicicletes al C.R.T.

Calendari d’implantació

Any 1

An

2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR LES XARXES PER A VIANANTS I BICICLETES EN
TERMES DE QUALITAT I DE CONNECTIVITAT

Recomanació 3.3. Millorar la qualitat dels itineraris de vianants i bicicletes a l’entorn del
C.R.T.
Objectius



Millorar la xarxa de vianants i bicicletes per tal de garantir la connectivitat amb els
nuclis urbans veïns.
Garantir itineraris per a vianants i bicicletes ben connectats i segurs.

Descripció de la recomanació:
L’accessibilitat i les condicions de circulació dels vianants a l’entorn del C.R.T. és en general
bona, ja que es disposa d’espais amplis i urbanitzats relativament recentment.
No obstant, la diagnosi de mobilitat evidencia desperfectes puntuals que caldria tractar per tal
de garantir l’accessibilitat universal i la qualitat dels itineraris, tant de vianants com de
ciclistes:





Degut a la presencia d’arbrat, el paviment és de vegades en mal estat (av. Pere Molas,
en la part més propera al centre comercial) i pot provocar caigudes.
La senyalització horitzontal de passos de vianants i dels carrils bici es troba
generalment desdibuixada (carrer de Joan Fuster).
La il·luminació nocturna a la Rambla del Parc (entre el baixador de Renfe i l’entrada
del Parc) és insuficient, tot i el nombre important de punts d’enllumenat.
Manca de senyalització d’orientació a la Rambla del Parc, en destinació al baixador de
Renfe i manca de manteniment del plafó situat en sortir de l’estació.

Av. Pere Molas

Av. Pere Molas

C. Joan Fuster

Plafó estació

Es recomana efectuar les tasques següents de manera regular:
 Un manteniment biennal del paviment de les voreres del C.R.T. amb les refeccions
adients si escau.
 Un repàs biennal sistemàtic de la senyalització horitzontal dels carrils bici del
C.R.T.
 Reforçar la il·luminació a la Rambla del Parc per incrementar la sensació de
seguretat (bombetes més potents).
 Revisar i fer més visible la senyalització d’orientació Rambla del Parc, en
destinació al baixador de Renfe, per indicar la parada de taxis i el baixador Renfe.
Manteniment regular de la senyalització per a vianants.
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Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Senyalització d’orientació Rbla
del Parc.........................5.000€
Enllumenat
Rbla
del
Parc............................10.000€

Explotació

Manteniment voreres....20.000€
Manteniment
senyalització
horitzontal....................5.000€

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment


Seguiment de la qualitat dels itineraris de vianants i bicicletes per client misteriós.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou

161

MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR EL
SEU IMPACTE

Recomanació 4.1. Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del
C.R.T.
Objectius




Contribuir a la política general de reducció del consum energètic i de les emissions
produïdes en l’entorn del C.R.T.
Reduir el trànsit d’agitació al voltant del C.R.T.
Pacificar el trànsit a l’entorn dels nuclis amb major demanda (baixador, av. de Alcalde
Pere Molas...).

Descripció de la recomanació:
En temporada alta, fins a uns 3.500 treballadors conflueixen diàriament al C.R.T, la major part
dels quals ho són de Port Aventura, que es distribueixen per torns les 24 hores del dia. A més,
un 90% viuen en un radi de 10 a 15 km al C.R.T.
Per tal de reduir l’impacte del cotxe privat, es recomana preveure una proposta que fomenti
el car-pooling, o cotxe compartit entre els treballadors de les empreses del C.R.T. El carpooling és l’ús d’un únic cotxe per unes quantes persones que fan el mateix trajecte: els
usuaris comparteixen les despeses i el vehicle no ha de ser necessàriament sempre el mateix,
si entre tots en disposen de més.
La recomanació consisteix a
incitar les empreses del C.R.T. a
adherir-se
al
web
“compartir.org”
i
fer
una
campanya de comunicació per
donar a conèixer el servei als
treballadors, per tal de facilitar el
contacte entre les persones que
vulguin compartir el seu vehicle en
els seus desplaçaments al lloc de
treball.
“Compartir.org”
ofereix
la
possibilitat
de
posar
en
contacte persones que volen
compartir un mateix viatge;
funciona gràcies a municipis,
empreses i organismes que
formen part de la xarxa i ofereixen aquest servei de manera totalment gratuïta.
Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

-

Explotació

Campanya de comunicació
anual.............................2.000€
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Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment



Ocupació mitjana del vehicle privat
Nombre de treballadors adherits a la iniciativa del vehicle compartit

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR EL
SEU IMPACTE

Recomanació 4.2. Promoure l’ús de vehicles de flota de Port Aventura que funcionin
amb energies més sostenibles.
Objectius


Contribuir a la política general de reducció del consum energètic i de les emissions
produïdes en l’entorn del C.R.T.

Descripció de la recomanació:
Segons l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), degut a
l'espectacular increment de la mobilitat de persones i
mercaderies els darrers anys, el sector del transport és el
consumidor final d'energia més important a Catalunya
des del 1996. També és la principal font emissora de
gasos contaminants a l'atmosfera, a més de la forta
dependència del petroli que genera. Per tant, és prioritari mirar de reduir aquest consum.
Ja que una de les principals fonts d’emissió de contaminants a l’atmosfera són el transport i els
desplaçaments amb vehicle privat, la reducció de les emissions al transport és un objectiu
cabdal. Aquesta recomanació vol millorar la qualitat de l’aire en l’entorn del C.R.T.,
mitjançant la incorporació de vehicles de flota de Port Aventura (la més important de
l’àmbit) que funcionin amb combustibles menys contaminants.
El pla de l’Energia de Catalunya 2005-2015 (revisió 2009) contempla en l’escenari futur IER
(Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables) assolir una quota del 5,83% dels
combustibles emprats pel transport per carretera en forma de biocarburants o altres
combustibles renovables a l’any 2010. Per a l’any 2020 aquesta quota arribarà fins al 10%, per
Directiva del Parlament Europeu.
Per tal de dur a terme aquesta recomanació, els combustibles utilitzats actualment (gasolina i
diesel) s’hauran d’anar substituint per altres com el biodiesel, el bioetanol, el gas natural o
l’hidrogen. Aquests tipus de combustibles presenten els següents avantatges:

Biodiesel
Bioetanol
GLP
GNC
Hidrogen
Gasolina
Diesel
Híbrid total

Del pou al
tanc
-95
-40 / -135
15
30
250
30
20
20

CO2 g/km
Tub
Del pou a
escapament
la roda
155
60
180
45 - 140
145
160
135
165
0
250
190
220
145
165
130
150

NOX

PM

Pitjor
Millor
Millor
Millor
Millor
Base
Pitjor
Millor

Pitjor
Millor
Millor
Millor
Millor
Base
Pitjor
Millor
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Accions a realitzar:
x

Difondre i promocionar les accions que des de el C.R.T. s’emprenguin de cara
a afavorir els vehicles menys contaminants i els combustibles alternatius, com
pot ser la xarxa de punts de recàrrega/abastiment per a vehicles/combustibles no
convencionals.

x

Es recomana que la renovació de la flota automobilística d’empresa de Port
Aventura es realitzi amb vehicles elèctrics o híbrids. En el cas d’escollir vehicles
elèctrics serà necessari disposar, en les instal·lacions de Port Aventura, d’estació de
recàrrega dels vehicles elèctrics. Una instal·lació d’aquestes característiques
consisteix en un punt de subministrament de 220 volts estàndard per mitjà d'un
endoll de seguretat. En tot cas, per adequar-se amb les preconitzacions del pdM del
Camp de Tarragona, convindria crear una base de dades de les estacions de
recàrrega elèctrica per facilitar l’obtenció d’informació.

Estació de recàrrega per vehicle elèctric

Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Cotxe
elèctric...............15.000€/ut
Cotxe
híbrid.................24.000€/ut
Estació de recàrrega d’energia
elèctrica
pels
vehicles
elèctrics..............................5.000
€

Explotació

Campanya
comunicació....2.000€

de

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment


Proporció de vehicles de la flota amb combustibles renovables o alternatius respecte
vehicles amb combustibles convencionals (gasolina i diesel).

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR EL
SEU IMPACTE

Recomanació 4.3. Promoure cursos de conducció eficient pels treballadors del C.R.T.
Objectius


Contribuir a la política general de reducció del consum energètic i de les emissions
produïdes en l’entorn del C.R.T.

Descripció de la recomanació:
El vehicle privat aporta en moltes ocasions beneficis als seus
usuaris gràcies a la flexibilitat d’horaris i de moviment, el confort i
el temps de viatge. A més, molts usuaris es troben amb la
necessitat imperativa d’utilitzar el vehicle privat als seus
desplaçaments atesa la manca de connexions en transport
públic. Tot i això, el vehicle privat segueix contribuint
negativament en certs aspectes tant globals de la xarxa com
personals de l’usuari: congestió, emissions, cost econòmic i
accidents, entre d’altres.
No obstant, s’ha demostrat que una conducció eficient i segura pot reduir significativament els
aspectes negatius esmentats. És per aquest motiu que es proposa la creació de jornades
pels treballadors del C.R.T. que van a la feina en cotxe, per tal de millorar l’eficiència i la
seguretat a l’hora de posar-se davant del volant. Aquestes tindrien lloc cada 2 anys.

Elements clau per l’eficiència i la seguretat
A continuació es presenta un llistat d’elements claus que serà imprescindible tractar a la part
teòrica del curs:
x Canviar sempre a marxes majors: la manera més eficient de conduir és canviant tan aviat
com es pugui de marxa, de manera que es recomana fer els canvis al voltant de les 2.500
rpm (revolucions per minut).
x

Mantenir una velocitat constant: repetides acceleracions i frenades creen pèrdues
d’energia per transmissió de calor als frens. Aquestes pèrdues es tradueixen en una
disminució de l’eficiència que no es tindria en cas de conduir amb una velocitat constant.

x

Anar amb marxa elevada i poques revolucions: tot i que generalment s’associa el
moviment de l’accelerador amb el consum de gasolina, no necessàriament és així. El punt
òptim de consum s’assoleix intentant combinar marxes altes amb baixes rpm.

x

Anticipar-se al trànsit: en consonància amb el segon punt sobre les pèrdues generades
en frenar i per evitar al màxim les reduccions de velocitat, és important preveure les
situacions que ocorren a la carretera. Per exemple s’ha de desaccelerar a poc a poc quan
hi ha semàfors o congestió.

x

Altres mesures: frenar amb el pedal, quan sigui possible, no canviar la marxa en aproparse a una corba, tenir en compte el pes del cotxe, l’aerodinàmica, l’ús de motors nous, etc.
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Beneficis de la conducció eficient i segura
x

x
x
x
x
x

Millora de la seguretat pels usuaris
Reducció de les emissions
Reducció de la congestió
Estalvi econòmic pels usuaris
Conducció i ambient més relaxat tant pel conductor com pels passatgers
Reducció de la contaminació acústica

Organització de les jornades
El curs l’organitzaria el Consorci del Centre Recreatiu i Turístic, adreçat als treballadors del
C.R.T.: treballadors del centre comercial, de Port Aventura, Lumine... dos cops l’any, i serien
sessions d’1 dia que es compondrien d’una part teòrica i una part pràctica.
x

Primera part
Pràctica: es faria una primera prova de conducció a l’alumne per conèixer l’estil de
conducció i els punts a millorar.
Teoria: comunicació i desenvolupament de la conducció eficient i segura. Repassar
punt per punt els aspectes influint per assolir una conducció eficient i segura.

x

Segona part
Pràctica: es faria una segona prova de conducció per aplicar els conceptes
apresos, observant les diferències de consum de gasolina, velocitat mitjana i canvis
de marxes, per poder comparar amb els resultats del primer test.

Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix
Inversió
Explotació

Creació i planificació de
jornades (anual).............6.000€

Interrelació amb altres recomanacions
Indicadors de seguiment
- Nombre de persones inscrites en les jornades

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT I REDUIR EL
SEU IMPACTE

Recomanació 4.4. Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millora de la
seguretat a l’entorn del C.R.T.
Objectius





Contribuir a la política general de reducció del consum energètic i de les emissions
produïdes en l’entorn del C.R.T.
Reduir el trànsit d’agitació al voltant del C.R.T.
Pacificar el trànsit a l’entorn dels nuclis amb major demanda (baixador, av. de Alcalde
Pere Molas...).
Contribuir a la millora de la seguretat a l’entorn del C.R.T.

Descripció de la recomanació:
La indisciplina en matèria d’aparcaments és una pràctica força estesa en l’àmbit del C.R.T. Es
dóna majoritàriament en temporada alta i més específicament en la zona situada entre la
via de ferrocarril i Port Aventura (Av. Pere Molas entre d’altres), ja que les voreres són àmples
i fàcils d’accés. Pels usuaris del cotxe privat, es tracta bàsicament d’estalviar-se el pagament
de la tarifa d’aparcament de Port Aventura (7,50€ per dia).
Cal estudiar els punts amb més infraccions i la seva tipologia amb l’objectiu
d’incorporar mesures que permetin reduir, en totes les vessants, el nombre
d’infraccions sense crear problemes de mobilitat i incrementant els mecanismes
sancionadors.
Es proposen una sèrie de recomanacions tant per millorar l’efectivitat a l’hora de sancionar els
infractors com de mesures preventives que redueixin la necessitat del conductor d’aparcar
il·legalment.

1. Implementar una regulació de l’aparcament en superfície en el sector nord (Av. Pere
Molas, C.Jacint Verdaguer, C. Salvador Espriu..) creant una “zona taronja” en
temporada alta, a l’igual del que es practica a Tarragona. Unes 300 places
d’aparcament actualment gratuïtes passarien a ser de pagament, però amb una tarifa
inferior a la de zona blava, ja que l’objectiu és poder aparcar per fer activitats que
necessiten més de temps del que es necessita quan hom s’aparca en zona blava o en un
aparcament subterrani. La tarifa queda per definir i el pagament es faria mitjançant
parquímetres.

2. Incrementar el control de vigilància de la zona perimetral
del C.R.T., en temporada alta (juliol-agost i més
específicament els caps de setmana).

3. Reforçar la informació en matèria d’aparcament al web dels ajuntaments de Salou i
Vila-Seca: informació de tots els aparcaments detallant les tipologies, les ubicacions, les
tarifes, els horaris i el nombre de places lliures disponibles al moment. Publicitar el preu
de la multa en cas d’aparcament il·legal.
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4. Incrementar l’import de les sancions econòmiques a través de la modificació de les
ordenances municipals de Salou i Vila-Seca.
5. Aplicar mesures per reduir l’ús del vehicle privat:
- Publicitar àmpliament les possibilitats d’accés a la zona en
transport públic
- Ampliació de la xarxa de carrils bici.
Aquests punts permeten col·lateralment millorar la mobilitat dels vianants i ciclistes, destinantlos una major qualitat, seguretat i superficie de l’espai públic.
Grau de prioritat

Alt

Cost econòmic

Mig

Baix

Inversió

Creació zona taronja..180.000€

Explotació

Informació als webs........2.000€
Reforç del control de vigilància
a l’estiu (anual)...............2.000€

Interrelació amb altres recomanacions



Fitxa 3.2. Ampliar la xarxa de carrils bicicleta i la seva connectivitat dins del C.R.T.
Fitxa 2.1. Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà.

Indicadors de seguiment




Nombre de places d’aparcament regulades en superfície al C.R.T.
Nombre d’infraccions en la zona afectada.
Increment del nombre d’hores dedicades al control de la indisciplina de l’aparcament.

Calendari d’implantació

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6
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Recomanació

55.800 €

0€

Inversió
60.000 €
16.000 €
60.000 €
2.000 €
138.000 €

Explotació

Cost

Recomanació

Programació de la recomanació
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

50.000 €
50.000 €

Explotació

Cost

920.000 €
10.350 €
15.000 €
945.350 €

Inversió

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

Programació de la recomanació

1.231.350 €

180.000 €
180.000 €

Inversió

2.000 €
60.000 €
200 €
71.367 €

6.000 €
1.000 €
21.167 €

Any 2
9.167 €

Any 1
14.167 €

39.667 €

6.667 €

6.667 €
32.467 €

9.000 €
18.000 €
6.000 €

Any 2

800 €
18.000 €
7.000 €

Any 1

200 €
11.367 €

2.000 €

Any 4

2.588 €
25.000 €
227.588 €

2.588 €
5.000 €
577.588 €

Any 5

Any 6

273.800 €

53.634 €

111.034 €

825.621 €

255.621 €

203.621 €
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55.621 €

2.000 €
4.000 €

2.000 €
6.000 €
2.000 €
12.000 €

Any 6

2.588 €
25.000 €
27.588 €

Any 6

200 €
11.367 €

2.000 €

9.167 €

2.000 €

2.588 €
10.000 €
162.588 €

150.000 €

Any 5

200 €
11.367 €

2.000 €

9.167 €

Any 5

Any 3

Finançament de l'actuació

Any 4
200.000 €

Any 3
570.000 €

Finançament de l'actuació

200 €
11.367 €

2.000 €

9.167 €

12.667 €

6.667 €

6.000 €

Any 6

2.000 €

Any 2

0€

Any 2

Any 3
9.167 €

6.667 €
5.000 €
17.667 €

6.000 €

Any 5

Any 4

Any 1

0€

Any 1

12.667 €

6.667 €

6.000 €

Any 4

Finançament de l'actuació

46.667 €

16.000 €
6.000 €
18.000 €
6.667 €

Any 3

Finançament de l'actuació

2.000 €
6.000 €
2.000 € Depen de l'opció escollida (cotxes híbrids o elèctrics)
6.000 €
12.000 €
184.000 €
2.000 €
10.000 €
30.000 €
0€
0€
190.000 €
4.000 €

Explotació

Cost

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 - REDUIR I PACIFICAR EL TRÀNSIT A L'ENTORN DEL C.R.T.

Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del C.R.T.
Promoure l’ús de vehicles de flota de Port Aventura que funcionin amb energies més sostenibles.
Promoure cursos de conducció eficient pels treballadors del C.R.T.
Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millora de la seguretat a l’entorn del C.R.T.

Cost total de les recomanacions

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

Programació de la recomanació
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4.1
4.2
4.3
4.4

40.000 €
5.000 €
106.000 €

37.000 €
18.000 €

800 €

Explotació

Cost

9.000 €
52.000 €

Inversió

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 - MILLORAR LES XARXES PER A VIANANTS I BICICLETES EN TERMES DE QUALITAT I DE CONNECTIVITAT

Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà
Crear una guia de mobilitat del C.R.T. enfocada als visitants
Realitzar un estudi de senyalització dels principals itineraris en vehicle privat alscentres atractors de mobilitat
Revisar i ampliar el fullet d’informació de transport per als treballadors de Port Aventura.

Recomanació

Programació de la recomanació
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 - MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ SOBRE L'ACCÉS AL C.R.T.

Millorar la qualitat de la informació a les parades de transport públic interurbà a l'entorn del C.R.T.
Condicionar i reforçar la seguretat a les parades de la línia de treballadors de Port Aventura, situades a la N-340.
Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà
Incentivar l’ús del transport públic pels visitants regulars de Port Aventura
Crear una àrea de prestació conjunta del servei de taxi i millorar la qualitat del servei
Crear parades del trenet turístic de Salou (L2 i L3) davant de l’accés al Beach Club en sentit de tornada.

3.1 Millorar la connectivitat de la xarxa de carrils bicicleta del C.R.T.
3.2 Crear aparcaments de bicicleta en llocs estratègics del C.R.T.
3.3 Millorar la qualitat dels itineraris de vianants i bicicletes a l’entorn del C.R.T.

2.1
2.2
2.3
2.4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Recomanació

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 - FOMENTAR L'ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL C.R.T.

Pel 6 anys de durada del Pla de moblitat, les recomanacions de mobilitat tenen un cost d’inversió de 1.232.000€ i un cost d’explotació de l’ordre de 274.000€.
La taula presentada a continuació desglossa el finançament de les recomanacions any per any.

II. Resum econòmic de les recomanacions

