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SECTOR 2 NORD

1. Introducció
1.1 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC DE VILASECA I SALOU
L’àmbit del Pla director urbanístic és el del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila- seca i Salou, que s’ubica als
termes municipals de Vila-seca i Salou. El Pla director urbanístic aprova la instal·lació d’un centre recreatiu turístic
a Vila-seca i Salou.
El CRT està ubicat a l’àmbit central del Camp de Tarragona i es configura com a polaritat singular dins de l’espai
turístic de la marca Costa Daurada. El seu àmbit completa el procés de conversió en escenari turístic del litoral de
Tarragona.

Sòl
Espais lliures

m²
12.824

%
11,8%

7.623

7,0%

20.447

18,9%

Zona HN

87.892

81,1%

ZONES

87.892

81,1%

108.339

100,0%

m²st

%

Vialitat

SISTEMES

TOTAL SECTOR
Sostre

L’objectiu general del Pla és la reordenació global de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou,
amb la regulació d’una nova ordenació dels usos del sòl i dels aprofitaments, amb subjecció a la Llei 6/2014, del
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de
normes en matèria de tributació, comerç i joc, a l’efecte de facilitar la implantació de noves activitats relacionades
amb el turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes que impulsin l’oferta
turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del centre recreatiu, nous projectes d’inversió que s’adaptin a les noves
demandes del mercat turístic.

Hoteler

TOTAL SOSTRE
EDIFICABILITAT BRUTA (m²st/m²)

Sòl
Espais lliures

El planejament previst és el següent:

SISTEMES

Sòl
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%
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20,8%
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62,3%
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Sostre

m²st

%
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30.000
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6,7%
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16,1%
16,1%

745.000
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Oci (congressos, convencions, teatres...)
Aparcament i serveis (usos no lucratius)

TOTAL SOSTRE
EDIFICABILITAT BRUTA (m²st/m²)

100,0%

100,0%

0,46

SECTOR 2 NORD

El Pla director urbanístic delimita i ordena el sector d’interès supramunicipal del Centre Recreatiu i Turístic de
Vila-seca per a l’execució d’una actuació d’especial rellevància territorial, és a dir, classifica i qualifica el sòl i
estableix l’ordenació detallada del sòl dels nous sectors de desenvolupament.

SECTOR 1_ COMPLEXOS TURÍSTICS INTEGRATS - CTI
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Figura 1.

0,46

Planejament previst. Font: PDU del CRT.

0,73
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1.2 JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT
GENERADA
Aquest estudi té per objectiu la realització de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Director
Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.
El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (en endavant, EAMG), forma part del Pla Director
Urbanístic.
→ Llei 9/2003, de mobilitat
El Decret 344/2006, en el marc de la llei de la mobilitat, determina els instruments i projectes que han d’incorporar
un estudi d’avaluació de la mobilitat generada i estableix les directrius per a l’elaboració d’aquests.
Per al Pla Director Urbanístic cal elaborar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en tant que, tal i com
determina l’article 3.3 lletra c del Decret 344/2006, es tracta d’un projecte d’ampliació d’una implantació singular
existent en tant que es preveu que acollirà instal·lacions culturals amb un aforament superior a 2.000 persones.
L’article 21 del Decret 344/2006 determina que l’estudi d’avaluació de mobilitat generada s’haurà de sotmetre a
tràmit i informació pública conjuntament amb el Pla Director. A més, haurà de ser sotmès a informe de l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona.

Desembre 2016

Per a preveure la mobilitat a un horitzó de 10 anys caldrà calcular la mobilitat que generarà la implantació segons
els diferents usos previstos pel planejament.
Distribució de la mobilitat generada: estimació de l'origen i destinació del trànsit generat per la implantació
singular, proposta de repartiment modal de la mobilitat generada entre els diferents sistemes de transport,
proposta d'assignació de la mobilitat a les diferents xarxes
Proposta de millores i mesures correctores sobre les xarxes previstes. Es faran propostes en referència als
itineraris per a vehicles (accessos i vials), vianants, bicicletes, per a transport col·lectiu de superfície,
aparcaments, càrrega i descàrrega.
Proposta de xarxes. Es farà una proposta d’itineraris per a cadascuna de les xarxes tenint en compte les
mesures correctores desgranades anteriorment i assegurant els criteris de connectivitat i accessibilitat que
determina la llei. Així es farà una proposta de: xarxa d’itineraris principals per a vianants, xarxa d’itineraris per a
transport col·lectiu de superfície i xarxa d’itineraris per a bicicletes i determinació de les reserves per a
aparcaments de bicicletes, xarxa d’itineraris principals per a vehicles i determinació de les reserves per a
aparcaments de vehicles.
Proposta de finançament dels diferents costos generats per l’increment de la mobilitat degut al
desenvolupament d’acord al que estableix l’Article 19 del Decret.
Resum i conclusions.

→ Objectiu de l’estudi
Plànols.
Tal i com estableix l’article 18 de la llei 9/2003 de mobilitat, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada avalua
l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la
capacitat de les xarxes de vehicles, vianants, bicicletes i transport públic per absorbir aquests nous
desplaçaments A més, es proposen mesures per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i fórmules de
participació del promotor per col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada.

1.4 DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
Els estudis i plans de referència a l’hora d’elaborar el present EAMG són:
-

Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026. Generalitat de Catalunya.

-

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Generalitat de Catalunya 2010.

-

Pla Director Urbanístic de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona (PDAIT).

-

Plans d'Ordenació Urbanística Municipal de Salou i Vila-seca.

-

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. ATM Tarragona 2012.

-

Indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials. Generalitat de Catalunya.

-

Estudi de mobilitat del Pla Parcial Urbanístic del subsector 2 del Centre Recreatiu i Turístic dels municipis

1.3 CONTINGUTS DE L’ESTUDI
El contingut dels EAMG ve determinat per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret 344/2006, de 19
de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. A continuació s’exposa el contingut de
l’EAMG segons determina l’article 14, del Decret 344/2006, en referència a les implantacions singulars.
Descripció de les xarxes existents: xarxa viària, de la xarxa d'itineraris principals per a vianants, de les
infraestructures fixes de transport col·lectiu, de la xarxa d'itineraris de transport col·lectiu de superfície i de la
xarxa d'itineraris per a bicicletes.
Descripció i integració de les xarxes previstes pels plans de rang superior: es recolliran totes aquelles
infraestructures i serveis que està previst que en l’horitzó temporal en que s’inscriu l’estudi (10 anys) estiguin en
servei.

de Vila-seca i Salou. ALG 2006.
Descripció de la mobilitat actual i la prevista.
Dades sobre la mobilitat actual i sobre la prevista amb un horitzó de 10 anys, amb especificació de les dades del
trànsit i nivells de servei de les diferents xarxes existents: xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa de transport públic i
taxi, xarxes de bicicletes i xarxa de vianants.

L’anàlisi de la mobilitat que es fa a continuació té en compte les diagnosis d’aquests documents i en recull
aquelles propostes que impliquen l’àmbit d’estudi.

Càlcul de la mobilitat generada.
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2. Descripció de les xarxes existents
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Successivament 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:

L’objectiu d’aquest capítol és el de descriure, des del punt de vista de l’oferta i la demanda, la situació actual de
les xarxes que participen en la mobilitat. Es caracteritzarà: la xarxa viària, la xarxa de transport públic (ferrocarril i
autobusos), la xarxa de vianants i la xarxa de bicicletes.

2.1 ACTIVITATS EXISTENTS:
En el present apartat es descriuen les activitats existents a l’àmbit del CRT i les seves característiques pel que fa
a capacitat, dies d’obertura, horaris, etc. La informació d’aquest apartat ha estat íntegrament extreta del document
“Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou”. ATM Tarragona 2012.
En el mapa s’observen les activitats actualment implementades. La Urbanització Mirador, la Urbanització Xalets
Salou i el Club de Tennis, tot i ser implantacions situades a l’interior de l’àmbit i compartir els accessos i les vies
d’aquest, queden excloses del PDU del CRT.

Taula 1.

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

Les principals característiques del CRT són les següents:

Taula 2.

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

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.
Figura 2.

Activitats existents al CRT. Font: Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. ATM
Tarragona 2012.

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 (Port Aventura 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.
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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.
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.

Taula 3.

Períodes d’obertura 2011 dels parcs, hotels i ressort. Font: recomanacions per a la mobilitat dels municipis de
Vila-seca i Salou

Es pot caracteritzar l’activitat dels parcs i del resort de la manera següent:
-

Temporada alta: del juny a la primera quinzena de setembre.

-

Temporada baixa: de Setmana Santa (Maig/abril) al mes de maig i de la segona quinzena de setembre al
desembre.

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 mini mercat i un club
infantil i compta, a més, amb un aparcament subterrani. S’hi accedeix per un viari d’ús pràcticament intern.

2.1.3

-

Parcs i Ressorts tancats: aproximadament del 10 de gener fins a Setmana Santa.

2.1.1

PARCS

El parc temàtic de Port Aventura 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.

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 PMR 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.

Hi ha 4 tipologies d’horaris d’obertura de Port Aventura Park segons la temporada:
-

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.

Taula 4.

Característiques de les instal·lacions dels golfs. Font: Lumine

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.

2.1.2

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.
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2.1.4

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.

Taula 5.

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 explota directament el recinte des de la temporada 2011 i l’accés a les instal·lacions no és
restringit, sinó que és un equipament de pagament obert a qualsevol tipus de clientela.

2.1.5

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.

2.1.6

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.

2.2 XARXA VIÀRIA
Figura 3.

Accessos als golfs i Beach Club. Font:Lumine
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XARXA VIÀRIA EXTERNA

Al seu torn la xarxa viària externa s’ha classificat en 3 categories segons les característiques de traçat, el tipus de
desplaçaments que absorbeixen i el territori que serveixen. Així, es parlarà de la xarxa viària externa regional, la
xarxa viària externa intermunicipal i la xarxa viària externa local.
S’ha entès per xarxa viària externa regional les autopistes i autovies d’alta capacitat, o bé capacitat mitjana, que
absorbeixen desplaçaments passants i que connecten el CRT a nivell regional (més enllà del nivell comarcal).
La xarxa viària externa intermunicipal està formada per vies que tenen un paper estructurant a escala comarcal.
Aquestes vies tenen una secció variable adaptada a les característiques específiques de cada tram, no estan
segregades i presenten els enllaços a nivell.
La xarxa viària externa local està formada per vies amb un paper estructurant bàsicament local i de connexió amb
les vies de rang superior. Tenen un grau d’integració elevat amb la topografia i les activitats del territori.
→ Oferta de la xarxa viària externa
La xarxa viària externa de l’àmbit del CRT és la següent:
Xarxa viària externa
Carretera

Carrils

AP-7
A-7
C-14

2+2
2+2
2+2

Ministeri de Foment
Ministeri de Foment
Generalitat de Catalunya

C-31B
T -325 (continuació C-31B)
N-340

2+2
2+2
1+1

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ministeri de Foment

T -319 o C/Batlle Pere Molas
T -3148 o Carretera de la Pineda
T V-3146

2+2
2+2
1+1

Diputació de T arragona
Diputació de T arragona
Diputació de T arragona

Regional

Interurbana

Local

Taula 6.

Titularitat

Xarxa viària externa del CRT. Font: Elaboració pròpia

Figura 4.

Xarxa viària externa del CRT. Font: Elaboració pròpia

Xarxa viària externa regional
En l’àmbit del CRT hi conflueixen l’autopista AP-7 i les autovies A-7 i C-14.
L'autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa Mediterrània, des de la frontera amb
França fins a Múrcia, i de Màlaga fins a Algeciras. L’AP-7 forma part de la ruta europea E-15 i a Catalunya és una
autopista íntegrament de peatge. Aquesta autopista, de titularitat del Ministeri de Foment, en l’àmbit d’estudi
compta de 4 carrils, 2 per sentit.
L'Autovia de la Mediterrània o A-7 és una autovia de titularitat estatal que travessa Catalunya, el País Valencià, la
Regió de Múrcia i Andalusia. No es tracta encara d'un tram continu sinó de trams suplementaris a l'Autopista de la
Mediterrània o de trams desdoblats de la N-340. L’àmbit d’estudi es troba dins del tram de l’A-7 que va de
Vandellós a Altafulla. Aquesta autovia té una secció de 4 carrils, 2 per sentit.
La Carretera C-14 o Eix Tarragona – Andorra és una carretera de la Xarxa Bàsica Primària de Catalunya que
uneix la comarca del Tarragonès amb La Seu d'Urgell. Amb una longitud de 177,4 km, comença a Salou, on
enllaça amb la C-31b a Tarragona, i finalitza al poble d'Adrall, al municipi alt - urgellenc de Ribera d'Urgellet, on
enllaça amb la N-260. Es tracta d'una carretera convencional de titularitat de la Generalitat de Catalunya. En la
major part del seu recorregut presenta una calçada única amb 1 carril de circulació per sentit. Tot i això, en l’àmbit
d’estudi, concretament entre Salou i Reus i entre Reus i Alcover, està desdoblada en forma d'autovia i presenta
una secció de 4 carrils (2 per sentit).
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Xarxa viària externa interurbana

Carrer

Secció

Límit velocitat

La xarxa viària externa interurbana, amb paper estructurant a nivell comarcal, de l’entorn del CRT està formada
per les carreteres C-31B, T-325 i la N-340.

Av. Batlle Pere Molas

2+2 (2)

50 km/h

Carretera Vila-seca – Pineda

2+2 (1)

70 km/h

La C-31 és una carretera costanera titularitat de la Generalitat que uneix 5 trams discontinus entre el Vendrell i
Figueres. En l’àmbit d’estudi aquesta carretera s’anomena C-31B i uneix la N-340 a Tarragona amb la C-14 a
Salou. Discorre creuant tot el sector en estudi amb una secció tipus autovia de 4 carrils, 2 per sentit. Al nord del
municipi de Salou connecta amb la C-14 i té una continuació natural mitjançant la T-325.

C31B

2+2 (0)

100/80/50 km/h

Carretera de la Costa

1+1 (2)

50 km/h

Av. Joan Fuster

2+2 (0)

50 km/h

Av. Països Catalans

2+2 (2)

50 km/h (genèric)

Av. de la Pedrera

1+1 (1)

50 km/h

C/Camí del Racó

1+1 (0)

50 km/h

C/de Torremolinos

1+1 (1)

50 km/h

Av. Cap de Salou

1+1 (1)

50 km/h

Av. del Pla de Maset

1+1 (1)

50 km/h

Extraradi Recó de Salou

1+1 (0)

50 km/h

La T-325 és una carretera convencional de 4 carrils (2 per sentit) que presenta enllaços a nivell. Neix a la
intersecció de la C-14 i la C-31B a Salou i discorre fins a Cambrils, on connecta amb la N-340. Està integrada a la
xarxa viaria dels municipis que travessa. És una carretera de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
La N-340 és una carretera titularitat del Ministeri de foment que uneix Cadis amb Barcelona recorrent tota la costa
de la Mediterrània. En alguns trams al llarg del seu recorregut, la N-340 ha sigut desdoblada i convertida en
autovia, passant-se a anomenar A-7 (gratuïta) o AP-7 (autopista de peatge). En l’àmbit d’estudi es conserva el
traçat de la N-340 com a carretera convencional de 2 carrils (1 carril per sentit) que s’integra com a vial urbà en
els municipis que travessa.

C/del Fonoll

Xarxa viària externa local
Les vies estructurants locals són la T-319, la TV3148 i la TV-3146.
Tant T-319 (o C/Batlle Pere Molas) com la TV-3148 (o Carretera de la Pineda) són carreteres titularitat de la
Diputació de Tarragona, amb 2 carrils de circulació per sentit, que presenten aspecte de vial urbà amb voreres i
rotondes. La TV-3148 inclús disposa d’una vorera-bici. Els 2 vials conflueixen a Vila-seca i tenen enllaços amb la
N-340, l’A-7 i la C-31-B. La carretera T-319 connecta Vila-seca amb Salou per l’oest del CRT mentre que la TV3148 connecta Vila-seca amb la C-31B i la TV-3146 per l’est del CRT.

1+1 (0/1)

C/Salvador Espriu

1+1(2)

50 km/h (genèric)

C/Josep Pla

1+1(2)

50 km/h (genèric)

C/Mercè Rodoreda

1+1(2)

50 km/h (genèric)

C/Jacint Verdaguer

1+1(2)

50 km/h (genèric)

Rambla del Parc

Plataforma única

20 km/h (ZPI)

C/de Brussel·les

Plataforma única

10 km/h (ZPI)

Vials Privats

La TV-3146 és una carretera convencional de la Diputació de Tarragona que presenta 2 carrils de circulació, 1 per
sentit. Discorre des de la C-31B, al Polígon industrial Entrevies, fins al sud de l’àmbit d’estudi, el nucli de Núria. Es
connecta amb la TV-3148 al nord de La Pineda.

2.2.2

LA XARXA VIÀRIA INTERNA

La xarxa viària interna està formada per aquells vials que actualment permeten desplaçar-se pel CRT. El
planejament previst completarà i articularà aquesta xarxa viària interna. Pel que fa a la situació actual és
interessant veure quins són els principals punts d’intersecció per tal d’avaluar-ne la seva capacitat.

20 km/h (ZPI)

1+1
(carrils dedicats a
l’estacionament)

Observacions
Taula 7.

40 km/h
Genèric: no s’ha localitzat senyalització
ZPI: zones de prioritat invertida

Descripció dels vials de l’àmbit. Font: elaboració pròpia

La xarxa de vials privats esmentada es localitza a l’àmbit del sector situat al sud de la C-31 i al nord-oest de la C31. En paral·lel a aquesta xarxa discorre una altra xarxa de camins per a vianants i bicicletes. Als punts d’accés hi
ha instal·lats uns punts de control que presenten guardes en funció de l’època de l’any.

→ Oferta de la Xarxa Viària Interna
Tal i com s’ha comentat, el CRT és travessat per les vies: Av. Batlle Pere Molas (T-319), La Carretera de la
Pineda (TV-3148), C31B i la Carretera de la Costa - Passeig Pau Casals (TV-3146).
Hi trobem, però, altres vials de caràcter més local com: Av. Joan Fuster, Av. Països Catalans, Av. De la Pedrera,
C/del Camí del Racó, C/de Torremolinos, Av. Cap de Salou, l’Av. del Pla de Maset, l’extraradi Recó de Salou,
C/Salvador Espriu, C/Josep Pla, C/Mercè Rodoreda, C/Jacint Verdaguer, la Rambla del Parc i un petit tram del
C/del Fonoll. A més, el sector sud es caracteritza per la presència de diversos vials de caire privat per als socis i
clients de l’oferta d’oci del CRT, en la que s’hi inclouen els camps de golf, alguns hotels, restaurants i clubs.
La secció i el límit de velocitat de circulació d’aquestes vies és molt diversa i s’especifica en el quadre següent:
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2.2.3

FUNCIONAMENT DE LA XARXA VIÀRIA

En el present apartat es desenvolupa totes aquelles tasques que tenen a veure amb la recollida de dades, la seva
explotació i l’elaboració d’un model de simulació del sector per a la situació actual. La seva finalitat és entendre el
funcionament de la xarxa viària del conjunt de l’àmbit d’estudi. A tal efecte s’ha plantejat una simulació que
permeti quantificar el nivell de servei que ofereix la infraestructura viària als seus usuaris en el moment de
màxima sol·licitació, és a dir en hora punta. L’anàlisi d’aquest apartat prové de l’Estudi de trànsit annex al
document1.
Per fer-ho s’ha procedit a representar la xarxa en forma de graf, emprant el software específic de simulació
TRANSCAD. S’ha realitzat una simulació de trànsit macroscòpica, és a dir, mitjançant una assignació de vehicles
estàtica i seguint l’algoritme de camins mínims en termes de temps de trajecte i costos associats. Amb tot,
s’aconsegueix tenir una idea dels corredors amb major sol·licitació, alhora que dels nodes específics que poden
generar problemàtiques puntuals.
→ Inventari infraestructural
La xarxa viària que s’ha modelitzat per a la simulació correspon a la xarxa actual d’infraestructures viàries
interurbanes existent a data d’avui. De les vies urbanes només se n’ha considerat una part, en concret aquelles
corresponents a la xarxa viària urbana bàsica de distribució i que poden acabar tenint una funció rellevant en la
mobilitat metropolitana.
Per a la definició dels diferents vials en la modelització, s’han considerat diferents tipologies de via que agrupen
les diferents carreteres segons criteris de disseny similars, és a dir: velocitat de circulació, nombre i ample de
carrils, capacitat d’admissió de vehicles, etc. Les tipologies utilitzades es poden observar a continuació:

Figura 5.

Vials de l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia

→ Distribució de mercaderies
Actualment els vehicles encarregats de la distribució de mercaderies poden utilitzar tots els vials principals de la
xarxa. Els vehicles que abasteixen Port Aventura utilitzen el vial de servei que dóna accés des de la Carretera de
la Pineda.

Figura 6.

1
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Els paràmetres utilitzats per a la modelització de les diferents vies han estat els següents:
Tipologia

Velocitat de circulació (km/h)

Capacitat (veh/h)

Autopista

120

1.800

Autovia

100

1.600

Carretera

90

1.200

Enllaç viari

70

1.000

Via ràpida urbana

60

800

Carrer

40

700

Taula 8.

Tipus de via, velocitat de circulació i capacitat. Font: elaboració pròpia

→ Estat de trànsit de la xarxa viària
Per determinar la càrrega de trànsit actual s’ha recopilat les dades d’aforaments viaris disponibles. Les dades i
fonts consultades són les següents:







El Ministeri de Foment, a través del Mapa de Tráfico, ha permès identificar la IMD de l’autopista AP-7,
l’autovia A-7 i la carretera N-340. Aquesta font dóna dades que fan referència a la IMD de l’any 2014 i la
IMD per mesos de l’any 2014.
Els aforaments de carreteres de la Generalitat de Catalunya donen dades de les carreteres C-31b, C-14,
T-315, T-11 i A-27. Les dades dels aforaments de la Generalitat són: IMD de l’any 2014, IMD per mesos i
IMD per hores.
Els registres de la Diputació de Tarragona permeten caracteritzar les vies TV-3148, TV-3146, T-319 i TV3145. Les dades fan referència a la IMD de l’any 2014.
Dades dels aforaments duts a terme per la Direcció General d’Urbanisme en el marc del present estudi.
Aquesta font dóna dades de la IMD del mes de desembre de l’any 2015.

S’ha homogeneïtzat i projectat aquestes dades per acabar treballant amb dades d’hora punta d’un dia mitjà del
mes d’agost. Segons els aforaments estudiats (aforaments amb dades disponibles) s’ha observat el següent
comportament en les carreteres de l’entorn del CRT pel que fa a la temporalitat:




El mes d’agost la IMD augmenta un 22% respecte la IMD mitjana anual.
El mes de desembre disminueix un 38,8% la IMD respecte la mitjana del mes d’agost.
L’hora punta del mes d’agost és del 8,4%.

D’aquesta forma, s’ha optat per treballar amb valors que estan del costat de la seguretat.
Amb tot, es pot aconseguir un primer esquema de funcionament del sistema viari.

Figura 7.

Xarxa viària localitzant els punts d’aforaments disponibles. Font: elaboració pròpia

→ Determinació la demanda sintètica per hora punta
La demanda de trànsit sintètica representa la sol·licitació de vehicles que admet la xarxa analitzada. En aquest
cas, l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona segueix unes pautes de funcionament molt clares, amb
importants puntes d’afluència durant els mesos d’estiu. Aquesta forta estacionalitat es deu a l’ús de les segones
residències, però també a l’accés a les platges i als centres d’alta generació de viatges, com Port Aventura o
Aquopolis. Amb tot, és detecta una clara particularitat que representa importants disfuncions de les diferents
xarxes de transport. En cas que les infraestructures hagin estat dimensionades pel període vall, es formaran
llargues cues per manca de capacitat de les vies davant la gran sol·licitació estival. I en el cas contrari, si han
estat dimensionades atenent als períodes punta, es veuran infraestructures infrautilitzades durant bona part de
l’any per a poder donar resposta a les necessitats estacionals. En tot cas, i amb una clara voluntat de garantir el
funcionament global del sistema, s’ha estimat una demanda de vehicles corresponent al període estival de
màxima sol·licitació.
El càlcul del nombre de vehicles que han d’aplicar-se a la xarxa s’ha realitzat mitjançant la implementació de
matrius origen-destinació estimades en base a les dades disponibles. Per tal d’ajustar els resultats, s’ha calibrat
iterativament el resultat en base a l’estat de trànsit generat pels aforaments disponibles.
Concretament, l’entrada i sortida de vehicles a la xarxa s’ha realitzat emprant nodes de connexió que simbolitzen
els següents emplaçaments:
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On:
1
2
3
4
5
Taula 9.

Salou
A7 sud
AP 7 sud
C-14
Carretera

6
7
8
9
10

AP7 nord
A7 nord
Tarragona
La Pineda
Vila-seca

11
12
13
14

Port aventura
T-11
N-420
Zona port

Matriu origen i destinació dels desplaçaments de la situació actual. Font: elaboració pròpia

→ Simulació de trànsit de l’estat actual i principals resultats
L’assignació de vehicles a la xarxa s’ha realitzat mitjançant el programa informàtic TRANSCAD, que permet
assignar al graf viari la sol·licitació de trànsit calculada per a l’escenari de màxima demanda. L’entrada i sortida de
vehicles es realitza a través d’uns nodes específics anomenats centroides que es connecten a la xarxa a través
de connectors específics específics. Tal i com s’ha especificat, la determinació del nombre de centroides s’ha
realitzat atenent a la localització dels principals nodes atractors i generadors de viatges. En quan a la tipologia
d’assignació implementada s’ha considerat convenient treballar a escala macroscòpica, és a dir, realitzant
l’assignació pel camí mínim inicial fins a copar la capacitat de les vies.
Els resultats obtinguts a partir de la modelització es mostren a continuació:

Figura 8.

Centroides de la xarxa viària. Font: elaboració pròpia

Per al càlcul del coeficient punta s’ha procedit a l’aplicació d’un coeficient del 8,4%, tenint en consideració les
dades observades en els aforaments del mes d’agost. En aquest cas, l’escenari de màxima sol·licitació es
considera que es produeix un dia feiner d’agost, preferentment un divendres tarda, en que s’ajunta la sol·licitació
de tornada dels desplaçaments personals –Platja, Port Aventura, Aquopolis, etc.-, amb la tornada dels
desplaçaments ocupacionals i l’anada dels viatges interurbans d’accés a la segona residència o als establiments
turístics.
Amb tot, es treballa sobre la següent matriu O/D d’hora punta resultant és la següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
0
343
456
0
139
26
335
187
13
194
116
34
205
760
76
15
130
46
173
56
486
559
12
160
7
248
77
75
2.225 2.704

3
47
27
0
16
20
54
65
307
13
1
0
21
21
32
628

4
45
559
9
0
38
20
122
48
18
32
11
7
14
2
931

5
6
7
8
104
107
227
541
114
67
536
152
35
22
79
53
69
5
163
83
0
57
74
48
14
0
433
763
59
534
0
208
28
14
29
0
33
109
127
110
105
31
298
1263
55
50
135
59
5
552
532
419
24
36
101
120
26
44
94
291
676 1.634 2.836 4.118

9
10
219
116
10
224
2
1
10
59
48
36
9
22
195
151
15
1755
0
80
5
0
41
62
0
18
144
4
0
11
706 2.549

11
12
492
58
21
34
0
66
16
20
19
88
2
12
6
238
19
458
83
89
216
2
0
0
0
0
18
26
30
277
935 1.379
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13
14
66
432
214
38
77
9
50
28
44
176
20
279
199
154
11
264
92
0
19
149
64
20
83
127
0
23
24
0
977 1.712

2.800
2.454
521
1.045
858
1.784
2.904
3.047
940
2.361
1.552
1.947
801
998

Figura 9.

Simulació de trànsit de l’estat actual. Font: elaboració pròpia
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Tal i com es pot observar a la figura anterior, es detecta alguns problemes de funcionament en el moment de
màxima sol·licitació. En primera instància, les problemàtiques s’han diferenciat depenent de l’origen del conflicte.
Per una banda, els problemes lineals ocasionats per una assignació de vehicles alta en relació a la capacitat de la
via. Per altra, aquelles problemàtiques esdevingudes de forma puntual en enllaços o altres tipus d’interseccions.

La xarxa viària actual funciona de forma raonable, tot i ser carregada amb una demanda punta amb una forta
estacionalitat. L’àrea urbana analitzada rep una sol·licitació de trànsit punta elevada que comporta un decrement
dels nivells de servei associats a la infraestructura viària. Evidentment, aquesta sol·licitació punta pot causar
retencions de forma puntual, sobretot si es produeixen petites incidències, però el funcionament general es
considera acceptable.
El conjunt AP-7 i A-7 té capacitat però es carrega de manera desigual degut al peatge de l’AP-7. Aquestes
disfuncions es podran anar resolent a mig-llarg termini amb mesures de gestió de la xarxa viària més que amb
inversions en infraestructures.
Els enllaços de l’A7 cap a la xarxa local són punts amb alta densitat de vehicles i amb problemes de congestió en
determinats moments.
És evident, doncs, que les vies d’alta capacitat reben una sol·licitació molt alta de vehicles, però també tenen gran
capacitat per encabir-los. No obstant, caldria replantejar alguns enllaços de les mateixes, sobretot els ramals de
desacceleració. Concretament, caldria millorar la capacitat dels ramals de sortida de l’autovia A7 quan interseca
amb altres vies d’alta capacitat com la C-14 o la T-315.
S’observa que el problema d’accés a Port Aventura i en el seu enllaç amb l’A-7 és principalment degut a la
presència del control d’accessos.
La C-31 no presenta problemes de congestió en l’àmbit del CRT.
D’altra banda, cal tenir present també les cues ocasionades a la C-14 i T-325 causades als accessos urbans a
Salou, per manca de capacitat dels vials interns que han de contenir el trànsit de pas junt a les funcions locals.
Donat que l’estudi es fa en hora punta d’estiu es presenten problemes als accessos a les platges.

Figura 10.

Principals problemàtiques detectades a la xarxa actual. Font: elaboració pròpia

La taula següent mostra la relació de conflictes identificats en la simulació de la xarxa actual:
Disfuncions detectades

Nivell de servei

1

A7

Alta sol·licitació de vehicles passants

C/D

2

C14

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

3

T325

Cua generada en rotonda urbana

D

4

PA

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

5

C31b

Cua generada en rotonda urbana

D

6

T319

Cua generada en accés a platges

C/D

7

N340

Alta sol·licitació de vehicles interns

C/D

8

TV3146

Cua generada en accés a platges

C/D

A

A7

Enllaços amb alta sol·licitació

D/E

Taula 10.

Principals problemàtiques detectades a la xarxa actual. Font: elaboració pròpia
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A nivell urbà, també seria precís considerar algunes intervencions. El viari urbà de Salou i La Pineda han
d’assumir una càrrega de trànsit intermunicipal important, cosa que provoca colls d’ampolla, alhora que causa
externalitats sobre les ciutats.

2.2.4

APARCAMENTS

L’àmbit del CRT presenta una elevada oferta d’aparcament tant dins com fora de la calçada (bosses
d’aparcament privades i públiques). El comptatge de les places d’aparcament s’han calculat mitjançant la foto
interpretació.
Per a l’estudi de l’aparcament, s’han diferenciat les places segons la seva situació:
-

Aparcaments en calçada. Majoritàriament lliures (no regulats, encara que també inclouen un petit
percentatge de places reservades per a parada de bus, PMR i càrrega i descàrrega).
Aparcaments en solars o bosses adjunts als diversos equipaments. Gairebé en la seva totalitat de
pagament (en el cas dels parcs temàtics) o reservats a clients (en el cas d’hotels, restaurants i camps de
golf).

→ Aparcament en calçada
Les vies perimetrals de la zona nord de l’àmbit (Av. Batlle Pere Molas, Av. dels Països Catalans, la part urbana de
l’autovia de Tarragona a Salou, Carretera de la Pineda) i alguns vials del sector sud es caracteritzen per presentar
una elevada oferta d’aparcament en línia, les quals s’alternen amb la presència d’espais reservats per a parada
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d’autobusos i taxis. A més, el sector sud-oest presenta un viari de caire local (urbanitzacions de Salou) amb
carrils laterals destinats a l’aparcament.
En total, unes 2.100 places d’aparcament en calçada a l’àmbit del CRT.
→ Solars
Per una altra banda, la major part dels aparcaments disponibles es localitzen en solars o bosses d’aparcament
pertanyents al parc temàtic. Es tracta d’aparcaments de pagament l’horari dels quals coincideix amb l’horari
d’obertura del parc.
Pels visitants, en total s’estimen unes 5200 places d’aparcament per a turismes, unes 200 per autocars, unes 50
per a PMR i unes 30 per a motos, repartides en 3 solars, 2 al nord i un al sud del Parc.
Pels treballadors, es localitza un solar amb capacitat per a uns 900 vehicles a l’est del Parc
També s’han detectat bosses d’aparcament pertanyents als diferents hotels, restaurants i camps de golf ubicats a
l’àmbit del CRT.
En total, unes 8500 places d’aparcament, repartides per seccions d’aquesta manera:

Taula 11.

Aparcament
Zona Sud-oest

Aparcament
Zona Sud-est

Aparcament
Zona Nord

1902

572

6029

Distribució de les places d’aparcament per sectors al CRT. Font: elaboració pròpia

Figura 11.
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Zones d’aparcament a l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia
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2.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
2.3.1

XARXA FERROVIÀRIA

→ Xarxa convencional (Adif/Renfe)
L'entorn més proper del CRT està servit per dues línies de ferrocarril (xarxa Adif/Renfe):



Línia Tarragona - València, amb estacions a Port Aventura i Salou.
Línia Tarragona -Lleida, amb estació a Vila-seca

Desembre 2016

Amb aquesta infraestructura, els serveis que es presten a l'entorn del CRT es poden resumir així:
Port Aventura i Salou:
8 trens/dia (per sentit) de la línia R16 (Barcelona- Tarragona – Tortosa). A l'estiu 1 tren més de la R15.
Port Aventura té a més (excepte a l'hivern) un tren especial al dia, des de Barcelona
5 trens/dia per sentit de la línia RT2 (l'Arboç –Tarragona - l'Hospitalet de l'Infant).
Vila-seca:

Totes dues línies passen per Tarragona ciutat.
20 trens/dia (per sentit) de les línies R14, R15 i MD (Barcelona - Tarragona - Reus - Riba Roja/ Lleida)
Aquestes son les 4 estacions més properes des de les quals es podria donar un servei ferroviari al CRT
9 trens/dia de la de la línia RT1 (Tarragona - Reus)
Tarragona:
Tots els trens que passen per Port Aventura, Salou i Vila-seca també passen per Tarragona. Ara bé, hi ha trens
que no paren en alguna de les tres estacions, però tots paren a Tarragona. Aquest és el cas de la majoria de
trens de llarg recorregut, especialment els del Corredor Mediterrani (Castelló, València), que son uns 16 trens/dia
(per sentit).

Figura 13.

Serveis de Rodalies i Regionals a l'entorn del CRT. Font:elaboració pròpia

→ Xarxa d'alta velocitat

Figura 12.

Xarxa ferroviari actual a les comarques de Tarragona. Font: Proyecto para la del ancho estándar en el Corredor
Mediterráneo. Adif. Ineco, 12-2012

De Tarragona a Barcelona s'hi pot anar per la línia de costa (Vilanova), la més usada pels trens de viatgers, o per
l'interior (Vilafranca). El primer tram, des de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders és comú.
A Barcelona, tots els trens paren a Sants i la majoria continuen cap a l'Estació de França, parant a Passeig de
Gràcia. Abans d'arribar a Sants hi ha l'estació del Prat de Llobregat, on actualment només hi paren trens de
Rodalies de Barcelona.
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La línia d'alta velocitat Madrid - Zaragoza - Lleida - Barcelona - Girona - França, en ample internacional té
l'estació del Camp de Tarragona, (Perafort) on hi paren uns 27 trens al dia (per sentit), dels quals 15 son AVE de
la línia Madrid-Zaragoza-Barcelona, 7 son Avant de la línia (Lleida-Barcelona-Figueres) i la resta venen d'altres
destinacions espanyoles.
A Barcelona, tots aquests trens paren a Sants. Abans d'arribar a Sants hi ha una estació, gairebé acabada però
mai posada en servei, al Prat de Llobregat.
→ Estació Baixador de Port Aventura
Pel que fa a l’estat actual de les estacions, si ens centrem en el baixador de Port Aventura (que dóna accés
directe a l’àmbit), aquesta presenta les següents característiques:
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Tarificació

Accessibilitat

Les principals relacions entre l’estació de Port Aventura i les estacions principals de la línia i els preus de les
mateixes (2015) venen reflectits en la següent taula:

L’estació és accessible per a PMR mitjançant una rampa que uneix l’andana amb el carrer a través d’un itinerari
protegit amb una barana. També existeix una plataforma que permet a les cadires de rodes accedir als trens,
guardada a l’andana.

Principals relacions amb l’estació

Preu anada (anada i tornada x2)

Barcelona – Port Aventura

8,80 €

Tarragona – Port Aventura

2,65€

Salou – Port Aventura

2,65€

València – Port Aventura

15,10€

Taula 12.

Preus dels viatges principals a Port Aventura en ferrocarril. Font: web de Renfe

Cobertura territorial
L’estació de Port Aventura, de via única, dóna servei al sector nord-oest de l’àmbit del CRT, inclòs el Parc i els
diferents equipaments turístics (hotels, centre comercial, etc.). En canvi, el sector sud i la zona més oriental de
l’àmbit són més inaccessibles, degut a distàncies de més d’1,5 km.

Al mateix punt d’accés de l’estació hi ha una parada de bus, senyalitzada mitjançant un pal i pintura acrílica, però
sense cap identificació de les línies que hi passen (ni horaris). També es troba a faltar algun element que permeti
l’espera de l’autobús amb més comoditat, com mobiliari urbà per a seure i una marquesina. A més, hi ha 3
parades situades a l’Avinguda Batlle Pere Molas i l’Avinguda dels Països Catalans que, per proximitat, també
poden donar servei a l’estació.
Característiques
Aquesta estació no disposa de cap espai d’estacionament ni parada per a vehicles motoritzats privats, públics o
reservats (taxis) o altres vehicles com les bicicletes. Per una altra banda, les instal·lacions no compten amb
vigilància i presenten un manteniment deficient.
Línies d’autobús que donen servei al baixador
Hi ha vàries línies de bus urbà i interurbà que paren a alguna de les parades properes a l’estació de ferrocarril.
Exceptuant la parada ubicada a l’Avinguda dels Països Catalans, la senyalització d’aquestes es limita a un pal
vertical de parada sense informació del servei que s’hi presta.

2.3.2

XARXA D’AUTOBUSOS

L'àmbit del CRT, i en general el Camp de Tarragona, presenta una estructura territorial complexa, on els centres
atractors de viatges, així com els nodes intermodals, no poden ser units mitjançant una o poques línies de
transport potent. Això porta a la conclusió que l'autobús, ja sigui amb serveis regulars o discrecionals (amb
reiteració d'itinerari si s'escau, segons la normativa catalana), amb la seva flexibilitat d'itineraris i d'adaptació a
una demanda molt canviant (turística, estacional ...) hagi d'esdevenir en la peça clau del servei de transport públic
del CRT.
Pel que fa a nodes de transport, cal tenir en compte:
Estacions de ferrocarril més properes al CRT, cadascuna amb tipus de serveis diferents:





Estació de Port Aventura: rodalies i regionals
Estació de Vila-seca: rodalies i regionals
Estació del Camp de Tarragona (Perafort): alta velocitat (AVE, Avant ...)
Estació Central / Aeroport de Reus (projectada): corredor mediterrani

Complementàriament, cal tenir en compte les estacions de Salou i de Tarragona, si bé les anteriors en principi ja
cobririen tots els serveis (dependrà també de si els trens hi paren).
Aeroports


Figura 14.

Radi de cobertura de l’estació de Port aventura (1km). Font: elaboració pròpia
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Aeroport de Reus
Aeroport de Barcelona. Malgrat la seva distància, la importància de les activitats del CRT fa que l'Aeroport
de Barcelona sigui un dels nodes importants d'accés.
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Temporada baixa

Autobusos


Estació d'autobusos de Tarragona (Plaça Imperial Tarraco).

Línia

Ruta

Municipis amb
parada

Sublínies

Parades totals

Parades

Dies que circula

13/30/41/28 De dilluns a divendres feiners (exc.vacances estiu)

Per tal d’absorbir l’enorme demanda potencial que s’esdevé de l’estructura actual esmentada, l’àmbit presenta
una elevada oferta de línies d’autobusos. En concret, actualment es poden localitzar:
-

Vàries línies d’autobús urbà, que donen servei als municipis de Vila-seca i Salou i les connexions entre
ells i els municipis confrontants, amb diverses parades per municipi.
Més de 30 línies d’autobús interurbà, que connecten l’àmbit amb altres municipis de Catalunya com
poden ser Barcelona, Lleida o Berga i, fins i tot, Andorra, València i Saragossa.

Cal fer constar que l’elevat nombre de línies que circulen per l’àmbit no venen acompanyades, en general, d’un
servei d’informació clar que faciliti la comprensió de l’usuari, induint en molt casos a la confusió i possible
equivocació a l’hora d’utilitzar el servei de transport públic. També cal destacar que l’arribada d’algunes de les
línies a l’àmbit es dóna a la parada de l’Avinguda Batlle Pere Molas (hotels de Port Aventura), sent aquesta una
parada a la demanda, que es fa mitjançant trucada el dia anterior (fins a les 18h).

L0828

L0635

Salou – Port Aventura – Vila-seca

Vila-seca - Salou

L0713

Vila-seca, Salou

(Administració) per CN-340

seca, Salou

42

P. Jaume I, C/Bcn,

25

Pl. Europa

25

C/Barcelona

17

tornada (+)

5

-

Temps trajecte
15 min/46 min/52
min/46 min

30

Diari

1

-

46 min

23

Dilluns, dimarts i dijous lectius

1

-

40 min

28

Dimecres i divendres feiners (exc vacances estiu)

1

-

46 min

30

Dimarts i dijous i feiners (exc vacances estiu)

1

-

40 min

13

De dilluns a divendres feiners

1

0

29 min

20

Diari

2

0

30 min

25

De dilluns a divendres feiners

12

0

25 min

25

Dissabtes feiners

7

7

25 min

25

Diumenges i festius

4

4

25 min

17

Diari obertura

4

-2

30 min

17

Diari obertura fins 19/20

1

2

30 min

17

Diari obertura fins 24

3

2

30 min

34

34

Dari obertura

1

-1

seca, Salou

34

22

Diari obertura

2

1

Tarragona – Salou (Nocturn)

Tarragona, Vila-

38

38

Divendres, dissabtes i vigílies

3

1

58 min

Reus – Salou (Nocturn)

seca, Salou
Reus,
Salou

7

7

Divendres, dissabtes i vigílies

7

0

28 min

4

Diari obertura

5

-3

40 min

Reus, Salou

4

4

Diari obertura fins 20

1

1

40 min

4

Diari obertura fins 24

2

2

40 min

L0525

Reus – Port Aventura (Administració) per
C-14
Cambrils - Salou

Observacions
Cada circulació acaba a una parada diferent

1 tot l'any

Tot l'any
Des de la carretera de la Pineda
Dies tancament PA a les 19h (tot l'any )

Tot l'any

1h 12 min

Del 16/10 al 19/5

45 min (31 i 42 min) Tornada: 2 fins Pg. Pau Casals i l'altre complet Del 16/10 al 2/5

Cambrils, Salou

4

4

Dilluns a divendre feiners

3

0

12 min

La Pineda – Salou – Cambrils (Nocturn) Vila-seca, Salou

32

32

Divendres, dissabtes i vigílies

7

0

30 min

Taula 14.

Es consideren com a servei suburbans les connexions entre els municipis de l’àmbit del CRT i els confrontants
(Cambrils, Tarragona, Reus). Aquests serveis els dóna l’empresa Plana, amb 3 línies que circulen entre els
municipis de Vila-seca i Salou, 4* línies que connecten l’àmbit amb Tarragona, 2* línies que el connecten amb
Reus i 2* que el connecten amb Cambrils.

25

sentit

Tarragona, Vila-

L0529

L0207

Vila-seca, Salou

Tarragona, Vila-

Tarragona – Port Aventura

L0591

Vila-seca, Salou

Tarragona – Port Aventura

L0715

L0412

→ Autobús “suburbà”

Vila-seca – Pineda – Salou – Vila-seca

Circulacions/

De l'1/9 al 30/6

Tot l'any
de l'1/10 al 30/4

Línies urbanes en temporada baixa. Font: Elaboració pròpia

Aquestes línies paren a les següents parades (més endavant venen detallades):

*Tot i que es consideren línies diferents, l’origen i la destinació és el mateix, amb petites variacions de recorregut,
horari i/o temporada.

A continuació es mostren dues taules amb les expedicions de les línies que connecten els municipis afectats,
diferenciant el servei en temporada alta del de temporada baixa:
Temporada alta
Línia

Ruta

Municipis amb parada

Sublínies

Parades totals Parades
28/30

L0828

Vila-seca – Pineda – Salou – Vila-seca

Vila-seca, Salou

42

P. Jaume I,
L0635

Salou – Port Aventura – Vila-seca

Salou, Vila-seca

Vila-seca - Salou

L0713

L1621
L0529
L0525
L0591

Vila-seca, Salou

C/Bcn, Pl.
Europa

C/Barcelona

23

Dies que circula

Circulacions/
sentit

tornada (+) Temps trajecte

Dilluns a div endres feiners

3

-

Dilluns, dimarts i dijous lectius

1

-

40 min

Des de la Pineda. Tot l'any

Diari

4

-

52 min/46 min

Període vacances escolars estiu (1 tot l'any )

25

23

Diari

3

0

21 min

Dies d'obertura de PA fins a les 20h

25

22

Diari

1

0

21 min

Dies d'obertura de PA fins a les 24h

11/24/14/5 Diari

8

0

30 min/15 min

Del 2/5 al 13/10

25

13
25

De dilluns a divendres feiners
De dilluns a divendres feiners

1
12

0
0

29 min
25 min

Tot l'any

25

25

Dissabtes feiners

7

7

25 min

25

Diumenges i festius

4

4

25 min

25

Salou, Vila-seca

5

5

Diari

4

0

25 min

Tarragona – Port Aventura (Administració)
per CN-340

Tarragona, Vila-seca, Salou

17

17
17
17

Diari obertura
Diari obertura fins 19/20
Diari obertura fins 24

4
1
3

-2
2
2

30 min
30 min
30 min

Tarragona – Salou (Nocturn)
Reus – Salou (Nocturn)
Reus – Port Av entura (Administració) per C14

L0207

Cambrils - Salou

L0412

La Pineda – Salou – Cambrils (Nocturn)

Vacances d'estiu (1 tot l'any )

42/30

Salou - Port Aventura - Aquopolis

Tarragona – Pineda – Salou – Port Aventura Tarragona, Vila-seca, Salou

Observacions

46 min

Anada l'última circulació no para a PA. Tornada
del 2/5 al 13/10
l'última circualció no surt de l'Aquòpolis
Tot l'any
Els últims dos trajectes no paren a Pa si surten
30 min després del tancament de PA

34

30

Diari

13

0

48 min

Tarragona, Vila-seca, Salou
Reus, Salou

38
7

38
7
4

Diari
Diari
Diari obertura

3
7
5

1
0
-3

58 min
28 min
40 min

De l'1/7 al 31/8
De l'1/7 al 31/8

Reus, Salou

4

4

Diari obertura fins 20

1

1

40 min

Tot l'any

4

Diari obertura fins 24

2

2

40 min

Cambrils, Salou
Cambrils, Salou, Vila-seca

Taula 13.

del 2/5 al 25/10

4

4

Dilluns a div endres feiners

3

0

12 min

de l'1/5 al 30/9

32

32
32

Diari
Diari

7
5

0
2

30 min
30 min

Del 23/6 al 4/9
Del 20/7 al 20/8

del 20/5 al 10/10

Línies urbanes en temporada alta. Font: Elaboració pròpia
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Les línies
Les línies que donen servei intermunicipal i presenten parada dins de l’àmbit d’estudi es presenten a continuació.
D’aquestes es poden diferenciar aquelles que tenen parades a dins de l’àmbit d’estudi d’aquelles que paren fora
dels límits, però suficientment a prop (menys de 500 metres), per què un usuari estigui disposat a recórrer la
distància.
Línies amb parada dins de l’àmbit
L0808 Vilafranca – El Vendrell – Tarragona – Port
Aventura (AUTOCARS DEL PENEDÈS, S.A)

L0714 Tarragona – Pineda – Salou – BM Cambrils

L0381
Igualada
IGUALADINA)

L1463 Saragossa - Lleida – Salou – Platja Pineda
– Castelló (HIFE)

–

Tarragona

(HISPANO

L1521 Calldejou – Tarragona

L0583 Reus – Sabadell (HISPANO IGUALADINA)

L1627 Tarragona – Autovia de Salou – Salou – BM
Cambrils

(L0745) Hospitalet - Miami - Cambrils Poble PortAventura - Salou - La Pineda (Aquopolis)

L0173 BM Cambrils – Salou – Vila-seca – Bonavista

Reus – Andorra (HISPANO IGUALADINA)

L0713 Tarragona – Port Aventura (Admin.) per CN340

L1624 La Granadella – Tarragona – Barcelona

Sitges – Pineda – Port Aventura - Salou – Cambrils

L0414 La Pobla de Lillet – Tarragona – Cambrils
(ALSA)

L1632 Costa Daurada – Estació Camp de Tarragona

Aeroport Barcelona – Pineda – Salou – Port
Aventura – BM Cambrils

Aeroport Reus - Pineda - Faro – Salou – BM
Cambrils

Línies amb parades pròximes a l’àmbit (<500m)

Figura 15.

Punts de parada de les línies “urbanes” i interurbanes. Font: Elaboració pròpia

De totes aquestes parades, cal destacar que la parada Nº 6, “Port Aventura (treballadors), només és accessible
als treballadors que utilitzen les línies específiques que els són reservades, la L0591 i la L0713 (des de Reus i
Tarragona, respectivament), que donen servei tot l’any.
També cal comentar l’existència d’un trenet estacional intern freqüent, que dóna servei a hotels, clubs i parcs dins
de l’àmbit. Aquest tren fa quatre parades a l’àmbit del CRT,una als límits (Av. del Països Catalans) i tres dins de
l’àmbit (a l’interior del parc de Port Aventura, a l’accés de Platja Llarga i a l’Avinguda del Pla del Maset)

L0257 Constantí – El Far de Salou

Salou - Barcelona

Cambrils – Salou – Pineda – Tarragona – Montserrat
– Barcelona

Salou - La Pineda - Tarragona - UA Bellaterra

Alforja – Borges – Riudoms – Montbrió – Parc Sarrià
– BM Cambrils – Salou

Tarragona - Barris de Ponent - Salou

Reus – Pineda – Faro – Salou

Tarragona - Salou "Ràpid" “

Tarragona – Barris de Ponent - Salou

Cambrils – Salou – Pineda – Tarragona –
Montserrat – Barcelona

→ Autobús interurbà
Salou – La Pineda – Tarragona – UA Bellaterra

La xarxa de transport públic interurbà que dóna servei als municipi de Vila-seca i Salou està formada per unes 30
línies d’autobús interurbanes. La majoria d’aquests serveis els dóna l’empresa d’Autocars Plana, encara que
també hi arriben serveis d’Hispano Igualadina, Hife i Alsa.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

Taula 15.

Línies interurbanes. Font: Elaboració pròpia
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Parades
Degut al gran nombre de línies i de rutes, hi ha diverses parades dins de l’àmbit o a les fronteres que absorbeixen
aquests desplaçaments. Aquestes són:

Figura 16.

Punts de parada de les línies “urbanes” i interurbanes. Font: Elaboració pròpia

Radi de cobertura de les parades

*Parades associades al Parc de Port Aventura

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

S’ha considerat un radi de cobertura de 500 metres per a les parades de l’autobús interurbà i d’1 km per a les
estacions de ferrocarril. Amb aquest radi d’influència només queda sense servei la part central del sector sud, la
qual està composada per camps de golf i zones desurbanitzades.
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Temporada alta
Línia

L0381
L0173

Ruta

Sublínies

(Barcelona) - Aeroport Barcelona – Pineda – Salou –
Port Aventura – BM Cambrils - (Granadella)

tornada (+)

Temps trajecte fins

1

20

Dissabtes i festius (estiu)

1

44

Dilluns a divendres feiners

6

0

5

0

Diumenges

5

0

1h 45 min

43/45

Dilluns a divendres feiners

7

0

1h 45 min

43/45

només 1 diari (2
parades menys)

Observacions

ÀMBIT

De dilluns a divendres feiners (estiu)

2h 5 min
de l'1/7 a l'1/8
2h 30 min

44

Dissabtes feiners i festius

1h 45 min

1 para a Altafulla i Torredembarra

1h 40 min
16 d'abril a 2 de novembre

Dissabtes feiners i festius

10

0

1h 45 min

43

Diumenges

9

0

1h 45 min

Reus - Sabadell

11

Dissabtes i festius

1

0

2h 25 min

de l'1/8 al 31/8

Reus - Andorra

28

Diari

1

0

3h 25 min

de l'1/8 al 31/8 para a PA

36

Dimecres

1

0

1h 30 min

del 30/6 a l'1/9
Només juliol i agost

Cambrils
(Tivissa) - L'Hospitalet de l'Infant - Miami - Cambrils Port Aventura - La Pineda (Aquòpolis)

L1632

Costa Daurada (Cambrils) -Estació Camp de Tarragona

L1521

(Calldejou) – Tarragona

(L0714)

Tarragona – Pineda – Salou – BM Cambrils (Costa)

L1627

Tarragona – Autovia de Salou – Salou – BM Cambrils

L1624

(La Granadella) – Tarragona – Barcelona (no aeroport)

L0808

sentit

20

44

Sitges - Pineda - Salou - Port Av entura - Salou -

L0745

Circulacions/

BM Cambrils – Salou – Vila-seca – Bonavista

Aeroport BCN - Cambrils

L0583

Dies que circula

Igualada – Tarragona

Aeroport BCN - Reus (no Torr. ni
Alt.)
(L1624)

Parades

(Vilafranca) – El Vendrell – Tarragona – Port Aventura

6

Divendres feiners

2

0

40 min

38

Diari

6

0

25 min

PA a la demanda

44

Diari

1

0

13 min

PA a la demanda (Tot l'any)

29

Dijous feiners

1

0

15 min

46

De dilluns a dissabte feiners

32

2

x

46

Diumenges i festius

30

0

x

34

Diari

14

0

-

De l'1/5 al 25/10

34

De dilluns a divendres

14

0

-

Reforç TA: de l'1/6 al 30/9

45

De dilluns a divendres feiners

1

0

2h

Servei a la demanda
Només des del Vendrell

23

Dilluns a divendres feiners no lectius

1

0

1h 35min

L0414

La Pobla de Lillet – Tarragona – Cambrils

12

Diari a l'estiu. Resta de l'any Dissabtes i diumenges

1

0

3h 50 min

L1463

Lleida – Salou – Platja Pineda

2

De dilluns a dissabte

1

0

Diumenges i festius

1

0

Taula 16.

1 para a Altafulla i Torredembarra

del 23/6 al 7/9
De tornada no para en 18 parades

Del 30/6 a l'1/9
PA a la demanda

Del 15/6 al 25/9

. Servei de les línies interurbanes en temporada alta. Font: Elaboració pròpia

*No es disposa informació actual de la línia 0173

Temporada baixa
Línia

Ruta

L0173

BM Cambrils – Salou – Vila-seca – Bonavista

Sublínies

Parades

Aeroport BCN - Reus (no Torr. ni
Alt.)

44

Aeroport BCN - Reus (no Torr. ni

Figura 17.

Aeroport Barcelona – Pineda – Salou – Port Aventura –
BM Cambrils

Cobertura territorial de la xarxa de transport públic. Font: Elaboració pròpia

Alt. Ni Vil. Ni Camb)

Aeroport BCN - Reus

Servei

Aeroport BCN - Cambrils

Com s’ha esmentat al principi, l’elevada d’oferta d’autobús interurbà respon a l’alta demanda turística dels
municipis situats a l’àmbit d’estudi, degut tant a les condicions climàtiques com als elements d’oci que s’hi
ubiquen. Aquesta demanda, doncs, presenta una distribució desigual al llarg de l’any: la platja, els locals d’oci
nocturns de Salou i el parc aquàtic reben viatgers durant els mesos amb climes més amables (el parc d’atraccions
és obert la major part de l’any). Per aquest motiu, s’han diferenciat els horaris de la majoria de les línies en
temporada alta i temporada baixa.

Aeroport Reus - La Pineda - Salou - BM Cambrils

Tarragona – Pineda – Salou – BM Cambrils (Costa)
L1624
L1627

El servei que ofereix cadascuna d’aquestes línies pel que fa a dies de la setmana, nombre de circulacions i temps
de trajecte és el següent:

L0808

(La Granadella) – Tarragona – Barcelona (no aeroport)
Tarragona – Autov ia de Salou – Salou – BM Cambrils
(Vilafranca) – El Vendrell – Tarragona – Port Av entura

36

46

45

31

Circulacions/
sentit

tornada (+)

Temps trajecte fins a

Observacions

ÀMBIT

Dilluns a divendres feiners

2

0

1h 35 min

Dissabtes feiners

3

-1

1h 35 min

Diumenges i festius

4

-2

1h 35 min

Dilluns a divendres feiners

3

0

1h 50 min

Dissabtes feiners

2

1

1h 45 min

Diumenges i festius

3

0

1h 45 min

Dilluns a divendres feiners

1

0

1h 40 min

Dissabtes feiners

0

1

-

Diumenges i festius

0

1

-

Dilluns a divendres feiners

1

0

1h 45 min

Dilluns

1

0

25 min

Dimarts

1

0

25 min

Dimecres

1

0

25 min

Dijous

1

0

25 min

Divendres

1

0

25 min

Dissabte

1

0

25 min

Diumenge

1

0

25 min

46

De dilluns a dissabte feiners

29

4

x

46

Diumenges i festius

30

0

x

45

De dilluns a div endres feiners

1

0

2h

1 para a Altafulla i Torredembarra

3/11 al 2/5 Obert a la demanda

No para a Vilafortuny ni Cambrils
No para a Altafulla ni
Torredembarra

Parada dels servei a hotels de
PA a la demanda

del 7/11 al 28/3

PA a la demanda

De l'1/11 a SS

Serv ei a la demanda

34

De dilluns a div endres feiners

2

0

-

Del 26/10 al 30/4

23

Dilluns a divendres feiners no lectius

1

0

1h 35min

Només des del Vendrell

Diari a l'estiu. Resta de l'any Dissabtes i diumenges

1

0

3h 50 min

Diari

1

0

De dilluns a dissabte

1

0

Diumenges i festius

1

0

L0414

La Pobla de Lillet – Tarragona – Cambrils

12

L1632

Costa Daurada (Cambrils) -Estació Camp de Tarragona

44

L1463

Lleida – Salou – Platja Pineda

2

Taula 17.

Dies que circula

13 min

PA a la demanda

De tornada no para en 18 parades

Servei de les línies interurbanes en temporada baixa. Font: Elaboració pròpia

*No es disposa informació actual de la línia 0173
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Com es pot veure, totes aquestes línies tenen un funcionament diferent depenent de l’època de l’any i de la ruta.
A més la majoria d’aquestes línies donen servei a diverses parades dins de l’àmbit d’estudi (encara que n’hi ha
algunes que només paren a una, generalment Port Aventura visitants o davants dels hotels).

De la taula anterior, es pot extreure que les comarques més servides són:

Comarques servides

Per una altra banda, algunes de les línies [Costa Daurada (Cambrils) -Estació Camp de Tarragona; Tarragona – Pineda – Salou –
BM Cambrils (Costa); La Granadella – Tarragona – Barcelona (inclosos els desplaçaments des de l’Aeroport del Prat);
Aeroport Reus - La Pineda - Salou - BM Cambrils] només paren a Port Aventura (i, per tant, a l’àmbit d’estudi) a la
demanda. El viatger ha de trucar el dia abans (fins les 18h) per sol·licitar el seu servei en algun dels horaris que
s’ofereixen.

15
11

Cal comentar que la línia L1463 entre Lleida i Port Aventura, és un tram intermedi del servei Saragossa –
Castelló, el qual para a l’àmbit del CRT a la parada del baixador de Renfe, i que disposa d’ofertes de bitllet més
entrada al parc tant des de Saragossa com des de Castelló (amb un servei diari d’anada i tornada des de cada
punt).

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cobertura territorial de la xarxa
Les línies interurbanes actuals que arriben a l’àmbit del CRT presenten uns orígens molt diversos i, per tant,
donen cobertura a un elevat nombre de comarques i municipis:
Línia

Ruta

Sublínies

L0381

Igualada – Tarragona

L0173

BM Cambrils – Salou – Vila-seca – Bonavista

Municipis amb parada
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Sant martí de Tous, Argençola, Santa Coloma de
Queralt, Les Piles, Rocafort de Queralt, Sarral, Barberà de la Conca, Pira, Montblanc, Valls,

Figura 18.

Comarques servides
L'Anoia, La Conca de Barberà, l'Alt Camp, Tarragonès

Tarragona,
Cambrils,
Salou,Salou
Vila-seca

Baix Camp, Tarragonès

(Barcelona), El Prat de Llobregat, Tarragona, Vila-seca, Salou, Cambrils, Reus

Barcelonès, Baix Llobregat, Tarragonès, Baix Camp

Comarques servides pel servei de bus interurbà. Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als municipis, a continuació es presenten aquells que tenen connexió diària amb l’àmbit del CRT
mitjançant l’autobús i el nombre de connexions diàries per sentit.

Aeroport BCN Reus (no Torr. ni
(L1624)

(Barcelona) - Aeroport Barcelona – Pineda – Salou – Port
Aventura – BM Cambrils - (Granadella)

Alt.)
73.6

Aeroport BCN -

(Barcelona), El Prat de Llobregat, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Vila-seca, Salou,

Cambrils

Cambrils

Barcelonès, Baix Llobregat, Tarragonès, Baix Camp

Expedicions diàries per municipi

68.668.4
64.2

L0583

Reus - Sabadell

Reus - Andorra

Sabadell, Cerdanyola, Terrassa, Martorell, Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès,
Coma-Ruga, Tarragona, Salou, Reus
Andorra, Les Valls de Valira, La Seu d'Urgell, Ribera d'Urgellet, Organyà, Coll de Nargó,
Oliana, Tiurana, Ponts, Cabanabona, Guissona, Tarroja de Segarra, Cervera, Tàrrega, Verdú,
Nalec-Ciutadilla, Passanant, Solivella, Montblanc, Valls, Salou, Tarragona, Reus

Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès,
Tarragona, Baix Camp
Andorra, L'Alt Urgell, Noguera, Segarra, Urgell, La Conca
de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp

Sitges - Pineda - Salou - Port Aventura - Salou - Cambrils

Sitges, Vila-seca, Salou, Cambrils

Garraf, Tarragonès

L0745

(Tivissa) - L'Hospitalet de l'Infant - Miami - Cambrils - Port
Aventura - La Pineda (Aquòpolis)

Vandellòs, Mont-roig del Camp, Cambrils, Salou, Vila-seca

Baix Camp, Tarragonès

L1632

Costa Daurada (Cambrils) -Estació Camp de Tarragona

Cambrils, Vila-seca, Salou, Reus, El Morell, Perafort, La Secuita

Baix Camp, Tarragonès
Baix Camp, Tarragonès

L1521

(Calldejou) – Tarragona

(Mont-roig del Camp), Cambrils, Vinyols i els Arcs, Salou, Vila-seca, Reus, Tarragona

(L0714)

Tarragona – Pineda – Salou – BM Cambrils (Costa)

Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona

Baix Camp, Tarragonès

L1627

Tarragona – Autovia de Salou – Salou – BM Cambrils

Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona

Baix Camp, Tarragonès

L0808 (Vilafranca) – El Vendrell – Tarragona – Port Aventura
L0414

La Pobla de Lillet – Tarragona – Cambrils

L1463

Lleida – Salou – Platja Pineda
Aeroport Reus - La Pineda - Salou - BM Cambrils

Taula 18.

(Vilafranca) - El Vendrell - Roda de Barà, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Salou, Vilaseca
Berga, Olvan, Gironella, Puig-Reig, Navàs, Balsareny, Sallent, Manresa, Tarragona, Salou,
Port Aventura i Cambrils

Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès
Berguedà, Bages, Tarragonès, Baix Camp

Lleida, Salou

Segrià, Tarragonès

Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils

Baix Camp, Tarragonès

20.2
13 13
8 8

6 6 6
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.4 0.20.2 0.2

Cobertura territorial de les línies interurbanes. Font: Elaboració pròpia
Figura 19.

Cobertura territorial de la xarxa. Font: Elaboració pròpia

*Les línies que donen un servei a la setmana s’han considerat amb un valor de 0.2.

Per una altra banda, la línia Saragossa – Castelló, a més de parar a Lleida i Salou, també para a Tarragona,
Cambrils, Mont-roig i Tortosa.
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Tipus de servei de les línies
El PTVC caracteritza les línies de transport públic per carretera diferenciant-les en les següents tipologies:
• Serveis troncals o exprés: són serveis restringits a la connexió de corredors de demanda alta. Uneixen les
polaritats principals (pols de primer ordre i capitals comarcals) i els pols principals generadors de mobilitat de les
diferents àrees funcionals de planificació. La connexió és ràpida (velocitat comercial molt alta), amb una
freqüència alta i un nombre limitat de parades. Són substitutius del ferrocarril o complementaris, en cas que
coexisteixin amb aquest mitjà.

Desembre 2016

Tipus de servei

Línia

Ruta

TRONCAL O EXPRÈS

L1627

Tarragona – Autov ia de Salou – Salou – BM Cambrils

(L0714)

Tarragona – Pineda – Salou – BM Cambrils (Costa)

TRONCAL/SINGULAR

L1624

(Barcelona) - Aeroport Barcelona – Pineda – Salou – Port Av entura – BM Cambrils (Granadella)

DE VERTEBRACIÓ

L1632

Costa Daurada (Cambrils) -Estació Camp de Tarragona

COMARCAL

L1521

(Calldejou) – Tarragona

L0173

BM Cambrils – Salou – Vila-seca – Bonavista

L0381

Igualada – Tarragona

L0583

Reus - Sabadell

L0745

(Tivissa) - L'Hospitalet de l'Infant - Miami - Cambrils - Port Aventura - La Pineda
(Aquòpolis)

L0808

(Vilafranca) – El Vendrell – Tarragona – Port Aventura

L0414

La Pobla de Lillet – Tarragona – Cambrils

L1463

Lleida – Salou – Platja Pineda

SINGULAR

• Serveis de vertebració: Són els que enllacen les principals polaritats del territori (capitals de comarca i municipis
amb més de 10.000 habitants). L’objectiu d’aquests serveis és crear una xarxa vertebradora de transport públic
entre aquestes polaritats del territori català. El resultat final és l’existència d’una malla de serveis de transport
públic que segueix la xarxa bàsica de carreteres. Aquesta xarxa es forma creant enllaços de transport públic entre
polaritats contigües, que tindran serveis de diferent freqüència en funció de la mobilitat que hi hagi. Mobilitats
baixes tindran una oferta suficient per garantir l’equilibri territorial, i mobilitats superiors tindran freqüències més
importants per satisfer la demanda existent. Tots els trajectes entre municipis principals contigus es troben
d’aquesta manera servits per alguna línia de transport públic. Si la demanda en algun d’aquests enllaços és molt
gran, pot ser aconsellable substituir el servei de vertebració per un servei exprés, dotant-lo de més freqüència, i
d’expedicions directes, incrementant d’aquesta manera la velocitat comercial.
• Serveis comarcals o d’articulació comarcal: la seva funció és garantir una connexió radial de pols de rang inferior
respecte de la seva capital comarcal o els pols de 1r ordre de la seva àrea d’influència (incloses les capitals
comarcals veïnes, si es justifica). Són serveis que donen cobertura a pols de 2n ordre o terciaris. D’aquesta
manera, es possibilita la connexió a d’altres tipus de serveis de rang superior i als serveis ferroviaris. L’oferta i les
característiques dels itineraris dependran de la població i de la mobilitat servides. Dintre d’aquesta tipologia,
també s’inclouen els serveis d’aportació al ferrocarril.
• Serveis suburbans o d’articulació suburbana: els àmbits d’aplicació d’aquests tipus de serveis són àrees a
l’entorn d’un nucli important amb el qual pràcticament formen un continu urbà i que es caracteritzen per una
autocontenció baixa. Aquests serveis són aplicables als pols conurbats i a les relacions de mobilitat existents
entre els divuit municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La freqüència dels serveis és alta i els trajectes,
preferiblement curts i amb una alta capil·laritat. La velocitat comercial és baixa, atès que el nombre de parades és
generalment alt. Són serveis més semblants als serveis urbans i, per tant, els vehicles han d’estar adequats:
plataforma baixa, possibilitat de viatjar a peu dret, etc.
• Serveis locals de connexió: presten servei als nuclis estructurants, resseguint vies que estan fora dels corredors
principals i que, per tant, no estan cobertes per la xarxa de vertebració primària. Permeten accedir als pols
secundaris i terciaris del seu entorn mitjançant serveis regulars i no regulars. Respecte d’aquests darrers,
permeten cobrir els forats d’oferta en àmbits de densitat baixa i, en general, municipis de menys de 500 habitants,
situats fora dels eixos ja servits. Es tracta principalment de serveis sobre demanda, o també de serveis escolars
de portes obertes usats per altres tipus d’usuàries i usuaris. L’assignació i l’elecció d’aquests serveis es
realitzaran, en cada cas, segons les possibilitats de l’entorn.
• Serveis singulars: atenen bàsicament les relacions amb els pols singulars (centres turístics, aeroports, ports,
centres de salut i ensenyament, etc.).
Segons aquesta classificació les línies de bus interurbà es podem agrupar de la següent manera:
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Reus - Andorra
Sitges - Pineda - Salou - Port Aventura - Salou - Cambrils
Aeroport Reus - La Pineda - Salou - BM Cambrils
Taula 19.

Classificació de les línies interurbanes segons el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. Font:
Elaboració pròpia

Pel que fa al servei urbà, segons aquesta classificació les línies de bus es poden agrupar de la següent manera:
Tipus de servei

Línia

Ruta

SUBURBANS

L0828

Vila-seca – Pineda – Salou – Vila-seca

L0412

La Pineda – Salou – Cambrils (Nocturn)

L0207

Cambrils - Salou
Vila-seca - Salou

SUBURBÀ/SINGULAR

L0635

Salou – Port Aventura – Vila-seca

COMARCAL

L0529

Tarragona – Salou (Nocturn)

SINGULAR

L0525

Reus – Salou (Nocturn)

L0713

Tarragona – Port Aventura (Administració) per CN-340

L1621

Tarragona – Pineda – Salou – Port Aventura

L0591

Reus – Port Aventura (Administració) per C-14

L0715

Tarragona – Port Aventura
Salou - Port Aventura - Aquopolis

Taula 20.

Classificació de les línies suburbanes segons el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. Font: Elaboració
pròpia

Infraestructura i estat de les parades
La majoria de les parades d’autobús de l’àmbit estan indicades mitjançant pals de parada sense mobiliari urbà i
senyalització horitzontal a la calçada. Al sector nord, la única parada que disposa de marquesina és la parada
específica dels treballadors del parc, dins de la zona tècnica. Al sector sud, les úniques parades amb marquesina
són les que estan ubicades a la urbanització Cap de Salou, i que es troben al límit de l’àmbit del CRT. A més,
també hi ha una parada amb marquesina al C/del Camí del Racó.
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Figura 21.

Imatge de la parada de bus actual al Baixador de Port Aventura. Font: fotografia pròpia

En aquesta línia, s’ha de dir que cap de les parades de l’àmbit estan identificades amb cap tipus de nomenclatura.
A més, s’ha detectat que la gran majoria d’elles no disposen d’horaris del servei, ni tan sols de la descripció de les
línies que hi passen o, en alguns casos, de cap element que indiqui que allà s’hi ubica una parada (en punts on la
web de la Generalitat hi defineix una parada juntament amb les línies a les que dóna servei).
Per una altra banda, la majoria de les parades disposa de passos de vianants adaptats que faciliten l’accés i
col·locats de manera que no interrompen l’itinerari dels vianants i l’autobús.
Tarificació
La majoria de les línies que donen servei al CRT estan integrades. El sistema de títols i tarifes de l’àmbit del
Camp de Tarragona l’any 2014 és el següent (El CRT es troba dins de la zona 1):

Figura 20.

Infraestructura i estat de les parades. Font: Elaboració pròpia

L’estat de les parades és molt divers i varia segons el sector on es troben. Per exemple, la senyalització
horitzontal s’aprecia amb dificultat en algunes parades a l’oest del sector nord. Al sector sud i a la zona oest del
sector nord la senyalització és més recent. Els pals de parada són principalment pals de la Generalitat de
Catalunya, el qual no conté cap tipus d’informació:
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En total, l’any 2010 la demanda de transport públic per carretera a les parades del CRT va ser aproximadament
d’uns 600.000 viatges, dels quals aproximadament el 50 % es realitzen en temporada alta (juliol – agost). Dues
línies agrupen la majoria (un 98%) de la demanda:
-

La línia Tarragona – Salou – Cambrils BM genera un 74% de la demanda
La línia Cambrils BM – Reus genera un 24% de la demanda

Tipus de bitllet utilitzat
Els usuaris utilitzen en gran majoria (un 67%) els títols propis dels operadors i només un 33% de títols integrats
de l’ATM el 2010 segons l’estudi de demanda “Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de
Vila-seca i Salou”. Aquesta diferència es deu principalment a que el perfil majoritari de l’usuari és un turista que
utilitza el transport públic per accedir puntualment a l’oferta turística que ofereix l’àmbit (amb el parc temàtic de
Port Aventura com a destinació principal), i no usuaris que realitzen viatgers regulars.

Figura 22.

Distribució actual de les zones del transport públic al Camp de Tarragona Font: Web de l’ATM del Camp de Tarragona

Series1; Títol
integrat ATM;
33%; 33%

→ Demanda

Series1; Títol
operador; 67%;
67%

Les dades de demanda que s’analitzen a continuació s’han extret de les “Recomanacions de mobilitat per al
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou”, amb dades de l’ATM del Camp de Tarragona del 2010. Aquestes
dades tenen agregades algunes línies, de tal manera que no es poden mostrar els resultats línia per línia com
s’han estudiat en l’anàlisi de l’oferta.
Nombre d’usuaris
De les línies que es disposen les dades, la que suporta una demanda major de viatgers és la que uneix
Tarragona i Cambrils, com es pot veure a la següent taula:
Línia
Cambrils (BM) – Reus
La Granadella - Reus
Reus – Salou
Tarragona – Port Aventura
Tarragona – Salou –
Cambrils BM
Tivissa –Reus
Vila-seca – Pineda – Salou
– Renfe
Igualada - Tarragona
Vilafranca – El Vendrell
Total
Taula 21.

Total viatgers
(2010)
147.638
4.014
1.736
220

Viatgers Juliol –
Agost (2010)
69.940
2.288
592
40

% Juliol
– Agost
47%
57%
34%
18%

448.684

227.616

51%

76

76

100%

890

32

4%

100
134
603.492

96
62

96%
46%
50%

Figura 23.

Tipus de bitllet. Font: Enquesta de l’estudi de l’ATM del Camp de Tarragona

Temporades
Com s’ha vist en el primer punt d’aquest apartat, la major part dels desplaçaments en transport públic es donen
en temporada alta, és a dir, en els mesos de juliol i agost, principalment. Segons les dades del 2010, en aquests
dos mesos es generen la meitat dels viatges anuals.

Demanda anual 2010 de parades del C.R.T. Font: Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic
de Vila-seca i Salou
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Demanda dels treballadors de Port Aventura
La demanda de les línies regulars de transport públic dels treballadors de Port Aventura (la L0591 i la L0713, ja
comentades) es resumeix en la taula següent:
Viatgers totals 2010

Viatgers Juliol – Agost 2010

L0591 (Reus –
Port Aventura

23.670

8.672

37%

L0713
(Tarragona
–
Port Aventura)

49.258

16.462

33%

Total demanda
treballadors

72.928

25.134

34%

Taula 22.

% Juliol – Agost 2010

Demanda anual 2010 de la línia de transport públic per a treballadors de Port Aventura. Font: Recomanacions
de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou

Com es pot veure, el total de la demanda puja fins a uns 73.000 viatgers anuals, dels quals el 34% utilitzen les
línies en temporada alta. La línia més utilitzada és la de Tarragona, amb gairebé un 70% dels usuaris. Si es
comparen les dades amb les dels treballadors totals del parc 8uns 3.000 treballadors diaris), es pot concloure que
un 14% dels treballadors utilitzen aquest mode de transport a l’estiu, un percentatge bastant elevat.

2.4 XARXA DE VIANANTS
En l’àmbit d’estudi s’observen 2 tipus de vials: els carrers o carreteres i els camins.
-

Carrers o carreteres:

Pràcticament la totalitat dels vials (ja siguin carrers o carreteres) que formen part de l’àmbit d’estudi són vials
aptes per als vianants. Presenten voreres accessibles (amb amplades superiors als 90 cm), amb pendents
inferiors al 6% i disposen de passos de vianants amb els guals adaptats a les cruïlles. A més, les connexions amb
els nuclis o barris del voltant també són bones. En aquest sentit, s’observa una urbanització de qualitat.
Com a excepció cal destacar l’eix est-oest de la C-31. Aquesta carretera actualment no presenta cap vorera o
espai protegit per als vianants. Es considera que de cara al futur caldrà donar una alternativa al vianant, similar a
la C-31 pel que fa a sentit i punt de pas, per a creuar l’àmbit del CRT.
Un altre vial sense espai per als vianants és el que actualment serveix d’accés als serveis i mercaderies de Port
Aventura.
-

Figura 24.

Itinerari de vianants. Font: Elaboració pròpia

Camins:

Hi ha una important xarxa de camins a l’àmbit del sector situat al sud de la C-31 i al nord-oest de la C-31. Aquesta
xarxa de camins està dissenyada per a vianants i bicicletes i és de propietat privada. Als punts d’accés a aquesta
xarxa hi ha instal·lats uns punts de control que presenten guardes en funció de l’època de l’any.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

23

V. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i Estudi de Trànsit

Desembre 2016

2.5 XARXA DE BICICLETES
L’àmbit del CRT actualment està dotat d’una xarxa de bicicletes densa i de qualitat. Tot i això hi ha alguna
connexió que no està coberta.
-

Relacions nord-sud:

Una sèrie de voreres –bici creuen l’àmbit de nord a sud. Concretament totes les vies del sector que cobreixen
aquestes relacions: Av. De Joan Fuster, Av. Batlle Pere Molas, Av. De la Pedrera, Camí del Racó, la Carretera de
la Pineda i la Carretera de la Costa.
-

Relacions est-oest:

Per a les relacions d’est a oest es disposa el C/de Brussel·les, que és un vial de prioritat invertida, i de l’Avinguda
del Pla de Maset que està adaptada amb una vorera bici. Es troba a faltar una connexió per a bicicletes que
connecti el sector d’est a oest pel seu àmbit central, en paral·lel a la C-31B.
-

Xarxa de camins:

Al sector situat al sud de la C-31B hi ha una densa xarxa de camins sinuosos que actualment són privats. En
aquesta xarxa s’observen 2 tipus de camins: un camins aptes per al vehicle privat, amb limitació de velocitat de
40 km/, i uns camins més estrets per a vianants i bicicletes.

Figura 25.
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Itinerari de bicicletes. Font: Elaboració pròpia
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3. Mobilitat actual
Per analitzar la situació actual de la mobilitat s’han buscat dades existents sobre els desplaçaments de la zona.
Les dades consultades han estat, bàsicament, les del Parc de Port Aventura però també s’han tingut en compte
algunes dades del Parc Aquàtic, el Golf i el Beach Club.
Aquestes dades s’han extret de l’estudi “Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i
Salou” ATM Camp de Tarragona 2012.

Taula 24.

Composició de la plantilla i accidentalitat. Font: departament de R.R.H.H de Port Aventura Entertainment

3.1 NOMBRE DE VIATGES
3.1.1

NOMBRE DE VISITANTS

La mobilitat de l’àmbit del CRT està principalment lligada als visitants dels centres atractors de mobilitat ubicats
dins d’aquest àmbit: Port Aventura, Caribe Park, Golfs, Centre de Convencions i Beach Club. Al quadre que
s’adjunta a continuació s’observa que aquests centres van generar l’any 2012 fins a 3.240.000 visitants. Port
Aventura és el centre amb major capacitat d’atraure visitants (90% dels visitants del CRT) seguit del Caribe Park,
el Beach Club, el Centre de Convencions i el Golf.

Visitants any 2010

Taula 25.

Port Aventura

3.2 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

Caribe Park

3.2.1

Beach Club
Centre de Convencions
Golfs
0
Golfs
2010
Taula 23.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS VISITANTS

Aquests visitants tenen un comportament estacional: els mesos de juny, juliol i agost l’afluència arriba a doblar la
de la resta de mesos de l’any. A la taula que s’adjunta es pot observar la distribució mensual de les visites a Port
Aventura de l’any 2010.

Distribució mensual de les visites a Port
Aventura. Any 2010

Nombre de visitants del Parc l’any 2010. Font: Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou

3.1.2

Plantilla de Lumine. Font: Lumine
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Degut a l’estacionalitat del sector la plantilla varia en funció de l’època de l’any. En els moments de temporada
alta, doncs, el nombre de treballadors al sector pot rondar els 3.500 treballadors mentre que en temporada baixa
pot estar al voltant dels 500.

300000
200000
100000

Les dades disponibles per als diferents sectors són les següents:

0

En general hi ha una major contractació de dones (70%) que d’homes (30%).

Taula 26.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

Distribució mensual de les visites a Port Aventura.: Font: Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu
i turístic de Vila-seca i Salou
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El nombre mitjà de visitants diaris el mes d’agost és de 19.000, seguit del mes de juliol amb una mitjana de
14.000 visitants diaris.

3.2.2

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS TREBALLADORS

El nombre de treballadors de Port Aventura en temporada alta està al voltant dels 3.500 els dies d’entre setmana i
3.300 els caps de setmana.
L’hora punta d’entrada dels dies feiners és de 8 a 9, en la qual entren 800 treballadors, mentre que els caps de
setmana en aquesta mateixa franja horària n’entren 600.
L’hora punta de sortida la trobem a les 17:30h a les 18:30h i a les 0:30h els dies d’entre setmana, amb 400
treballadors cada hora, i a les 0:30h els dies del cap de setmana, amb 400 treballadors en 1 hora.
La resta d’hores al llarg del dia les entrades es concentren al matí-migdia i ronden les 600 persones/hora (tant els
dies d’entre setmana com els caps de setmana) mentre que les sortides es produeixen des del migdia fins a la
matinada i ronden les 250 persones per hora.
En temporada baixa el volum de treballadors disminueix però les pautes horàries es mantenen similars.

Figura 27.

Figura 28.

Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en cap de setmana en temporada alta. Font:
Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou

Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en cap de setmana en temporada baixa. Font:
Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou

3.3 PROCEDÈNCIA
3.3.1
Figura 26.

Principals horaris d’entrada dels treballadors de Port Aventura en dia feiner de temporada alta. Font:
Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
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PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS

Pel que fa a la procedència dels visitants es tenen dades de Port Aventura i del Parc Aquàtic Aquestes presenten
tendències molt similars.
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Figura 29.

Desembre 2016

Pocedència dels visitants del Parc
Aquàtic (2010)
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Procedència dels visitants del Parc. Font: Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou

En el cas de Port Aventura el 38% dels visitants procedeixen de Catalunya i l’11% de llocs propers d’Espanya
mentre que el 32% procedeixen de l’estranger i el 19% de llocs d’Espanya més allunyats. Es pot dir, doncs, que
un 49% procedeix d’un radi de 250 km mentre que el 51% d’un radi superior. Per nacionalitats els més
representats són els britànics/irlandesos (13%) i els francesos (13%) seguits de lluny pels russos (2%) i altres
nacionalitats.
Per al cas del Parc aquàtic el 25% dels visitants procedeix de Catalunya, el 24 de la resta d’Espanya i el 51% de
l’estranger.
→ Lloc de pernoctació
Els visitants que procedeixen d’un entorn més proper són més propensos a fer l’anada i tornada en un dia mentre
els que venen de més lluny tenen més tendència a pernoctar a la Costa Daurada.

Figura 30.

Tipus de desplaçament segons procedència. Font: PAESA

Figura 31.

Parc aquàtic procedència dels visitants. Font: PAESA

Aquestes dades presenten un visitant que majoritàriament pernocta a la Costa Daurada a no ser que sigui
resident de a Barcelona Ciutat i província. Llavors tendeix a fer el viatge d’anada i tornada en un mateix dia.

3.3.2

PROCEDÈNCIA DELS TREBALLADORS

Els llocs de residència dels treballadors de Port Aventura són propers. Quasi un 90% dels treballadors viuen a un
radi de 15 a 20 km del Parc. Les poblacions amb més nombre de treballadors són Tarragona (28%), Reus (21%),
Vila-seca (13%) i Salou (9%).

Figura 32.

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

Per al cas del Parc aquàtic també s’observa que una important proporció dels visitants s’allotgen a la Costa
Daurada 79%, respecte el 17% que fan el viatge d’anada i tornada en un mateix dia i el 4% que s’allotgen en
altres destinacions.
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3.4 MITJÀ DE TRANSPORT
3.4.1

MITJÀ DE TRANSPORT DELS VISITANTS

El mode de transport més utilitzat és el vehicle particular (55%) respecte a l’autobús regular (10%), l’autocar (7%)
i el tren (3%).
Per als desplaçaments de proximitat s’observa un 18% de viatges a peu, un 5% en autobusos llançadora (hotels),
un 1% en taxi i un 1% en el trenet de Salou.

Figura 35.

3.4.2

Mode d’accés des de l’aeroport de Barcelona (2009). Font: PAESA

MITJÀ DE TRANSPORT DELS TREBALLADORS

Actualment el mitjà de transport majoritari per accedir a Port Aventura és el vehicle privat. Això és degut als
següents motius:

Figura 33.

Mode d’accés a Port Aventura. Font: PAESA

Entre els visitants que s’allotgen a la Costa Daurada, el mitjà de transport que fan servir per accedir a aquest és el
següent:

Figura 34.

-

Dificultat d’accés a peu i en bicicleta degut a la ubicació relativa del Parc i als accessos

-

Facilitats per accedir en vehicle privat: els treballadors disposen d’un pàrquing exclusiu de gran
treballadors.

Els treballadors també poden accedir al Parc en transport públic o en transport específic per als treballadors. Es
calcula que en temporada alta un 14% dels desplaçaments es fan en les línies dels treballadors de Port Aventura.

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

Per altra banda, els visitants que arriben a l’Aeroport de Barcelona accedeixen a la Costa Daurada
majoritàriament amb autocars de Tour-operadors, amb tren o amb Autobusos llançadora dels hotels. Am cotxe
propi o de lloguer només arriben el 24% dels visitants.
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4. Perspectiva de les
planejament vigent
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xarxes

de

transports

segons

el

Els plans consultats són els següents:
-

Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026. Generalitat de Catalunya.

-

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Generalitat de Catalunya 2010.

-

Pla Director Urbanístic de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona (PDAIT).

-

Plans d'Ordenació Urbanística Municipal de Salou i Vila-seca.

4.1 XARXA VIÀRIA
Pel que fa a la xarxa viària no s’observen propostes rellevants en el planejament territorial i sectorial de rang
superior. L’únic planejament que apunta alguna millora és el PTP del Camp de Tarragona. Les previsions que fa,
però, ja es troben implementades en l’actualitat.
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4.2 XARXA FERROCARRIL LLEUGER: EL TRAM-CAMP
La implantació d'un sistema tramviari al Camp de Tarragona és recollida als diferents plans territorials i sectorials:
PITC, PTP Camp de Tarragona i PDU Camp de Tarragona. Atesa la distància entre nuclis es planteja la
possibilitat que sigui un sistema de tren tramvia. En el PITC s’estima que el pressupost d’aquesta actuació estaria
al voltant de 200 M€ i que l'administració competent en seria el Consorci del Transport del Camp de Tarragona.

En el cas del planejament de Salou si que es preveu completar el creixement del municipi per l`àmbit nord. Per
articular aquest creixement es preveuen una sèrie de vials radials paral·lels a la Ronda de Salou que connecten
amb la C-14, la C-31, la Ronda de Salou i l’Avinguda Batlle Pere Molas.

El DPTOP el juliol del 2010 va posar a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del
TramCamp. En aquest es preveia un recorregut de 42 km en via d’ample estàndard internacional, dels quals 12
aprofitaven el corredor ferroviari en desús per l’entrada en servei del corredor del Mediterrani, i 30 eren de nova
creació. El traçat previst travessava 8 municipis (Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils, Salou, la Canonja,
Constantí i Vinyols i els Arcs), encara que les 30 parades previstes només connectaven amb nuclis urbans dels 6
primers. El projecte tenia atribuït un pressupost de 580 MEUR, i es preveia que donaria servei a 12 milions de
passatgers per any. El traçat, amb 5 trams diferenciats, seguia a grans trets la proposta del PDUACCT, modificant
profundament la proposta inicial prevista en el PITC
A continuació s’adjunta la proposat del PDU del Camp de Tarragona, la més similar a l’Estudi Informatiu del
DPTOP.

Figura 37.
Figura 36.

Planejament de la xarxa ferroviària del Camp de Tarragona. Font: PDU del Camp de Tarragona

Planejament dels vials de Salou. Font: elaboració pròpia
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4.3 XARXA FERROVIÀRIA
→ El futur de la xarxa ferroviària al Camp de Tarragona
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Cal dir que aquesta remodelació ferroviària està sent qüestionada per l'Ajuntament de Tarragona, i que presenta
incerteses pel que fa al tema dels amples de via i els serveis ferroviaris que s'acabaran prestant però l'esquema
final de la infraestructura està força consolidat.

L'anomenada "variant de Vandellòs", actualment en construcció, suposa passar a doble via (ara es via única) el
tram entre Vandellòs i Tarragona del Corredor Mediterrani però canviant el traçat, que abandonarà la costa, i per
tant deixarà de passar per Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona. La nova línia serà d'ample internacional i
connectarà amb la línia d'alta velocitat Madrid - Tarragona a Camp de Tarragona. S'hi preveu una estació prop de
l'aeroport de Reus ("Estació Central").

Aleshores, els únics trens que passaran per les estacions de Port Aventura i de Salou seran els dels serveis que,
des de Tarragona o des de Barcelona, estiguin concebuts per al servei exclusiu d'aquestes dues estacions. Cal
dir que actualment només hi ha un tren al dia (per sentit) "especial Port Aventura".

L'entrada a Tarragona ciutat es farà amb ample mixt (tercer carril per a permetre que per una mateixa via hi
passin trens d'ample ibèric i ample internacional). La línia de Vilafranca es passarà a ample mixt pensant en les
circulacions dels trens de mercaderies cap al Port de Barcelona i cap a França.

Port Aventura i Salou: serveis específics, en ample ibèric (trens de Rodalies i Regionals) per a aquestes dues
estacions, des de Tarragona o des de Barcelona. Actualment només és un tren al dia per sentit. Cal pensar que
es crearà almenys una línia específica de Rodalies de Tarragona, per exemple amb uns 10 trens al dia, per sentit.

Per tant, a mig termini, els serveis ferroviaris més propers al CRT estaran a les estacions següents:

Vila-seca: serveis de Rodalies o Regionals evolució dels serveis que actualment passen per Vila-seca, Salou i
Port Aventura. Actualment sumen uns 38 trens al dia, per sentit.
Tarragona: Els serveis de Rodalies i Regionals evolució dels que actualment passen per Tarragona. Actualment
son uns 10 trens/dia i sentit de Regionals i uns 14 trens/dia i sentit dels nous serveis de Rodalies de Tarragona.
Eventualment, alguns dels serveis actuals de llarg recorregut del corredor mediterrani.
Estació Central (Aeroport de Reus): Hi passaran els serveis de llarg recorregut evolució dels actuals del corredor
mediterrani. Actualment son 16 trens/dia per sentit.
Camp de Tarragona: Hi passaran els mateixos que per l'Estació Central (Aeroport de Reus) més els de la línia
d'alta velocitat.

Figura 38.

Xarxa ferroviari projectada les comarques de Tarragona. Font: Proyecto para la del ancho estándar en el Corredor
Mediterráneo. Adif. Ineco, 12-2012)

Amb aquesta reordenació ferroviària, la línia on hi ha les estacions de Salou i de Port Aventura deixa de formar
part del Corredor Mediterrani i es preveu que quedi només operativa, en cul de sac, per a servir aquestes dues
estacions des de Tarragona.
Els serveis ferroviaris de caire regional que actualment passen per la costa (Salou i Port Aventura) passaran per
Vila-seca, i els de llarg recorregut aniran cap a Camp de Tarragona o entraran a Tarragona passant per Vila-seca.
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Figura 39.

Proposta ferroviària del Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona. Font: Generalitat de Catalunya.
UPC. ETSAV. Abril 2010. (Visió a llarg termini, que inclou de fet els projectes en curs per part de l'Estat)
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→ Connexions amb l'Aeroport de Barcelona
Tots els trens de viatgers que des de Tarragona van a Barcelona (actualment Sants i Estació de França, en el
futur Sants i Sagrera), passen per l'estació del Prat de Llobregat, la més propera a l'Aeroport de Barcelona. El
2016 està previst que hi passi la línia 9, amb connexió a les dues terminals de l'aeroport, T1 i T2.
A El Prat hi ha en realitat dues estacions en paral·lel, una a la línia convencional, de 4 vies, on hi paren els trens
de Rodalies, i una altra a la línia d'alta velocitat, també de 4 vies, però sense acabar, on hi podrien parar els trens
de la línia d'alta velocitat.
Si es ve del sud (Vilanova, Tarragona) per a anar amb tren des de l'estació del Prat fins a l'Aeroport cal canviar de
tren. Actualment només s'arriba a la T2, en via única, i en el futur està prevista una nova línia de via doble a la T2
i a la T1. Però per anar cap al sud caldrà igualment canviar de tren.
Donat que l'estació del Prat té 4 vies, es podrien plantejar serveis Aeroport de Barcelona - El Prat (canvi de sentit)
- Tarragona - Salou/Vila-seca, si bé seria una solució una mica atípica. Totes les connexions que es podrien fer a
El Prat es poden fer també a Sants.
Figura 41.

Figura 40.

Serveis de Rodalies en l'entorn de Barcelona. Font: web de Renfe

Xarxa ferroviària de l'Estat (Adif). Font: Proyecto para la del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Adif. Ineco, 122012)

Figura 42.
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Accessos ferroviaris projectats a l'Aeroport de Barcelona: Línia 9 i nova línia de Rodalies. Estacions a les terminals:
T1 i T2. Estació intermodal del Prat (Rodalies i alta velocitat). Font: Generalitat de Catalunya, DGPT, 2006
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→ Conclusions
L'evolució de la infraestructura al Camp de Tarragona complica la situació de les actuals estacions de Salou i de
Port Aventura, que quedaran en un ramal en fons de sac, i fins i tot tendirà a perdre serveis la ciutat de
Tarragona.

Desembre 2016

5. Prognosi de la mobilitat
El CRT generarà una sèrie de desplaçaments diaris que cal considerar per tal d’avaluar com serà la mobilitat
futura i establir unes xarxes que permetin absorbir aquesta nova demanda.

5.1 CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA

Vila-seca queda en una situació semblant a l'actual, però també pot perdre serveis en detriment de l' "Estació
Central" prop de l'Aeroport de Reus i/o de Camp de Tarragona.
Es a dir, que segons els destins i l'evolució des serveis ferroviaris, el servei ferroviari al CRT es podrà prestar des
de 5 estacions diferents:





Salou i Port Aventura: Rodalies de Tarragona, Regionals especials a Barcelona i Girona.
Vila-seca: Rodalies de Tarragona, Regionals a Lleida i Tortosa.
Estació Central (Aeroport de Reus): Corredor Mediterrani (València, Barcelona)
Camp de Tarragona: Alta velocitat (Madrid, Zaragoza, Barcelona, Figueres)

L’estudi de la mobilitat generada s’ha realitzat en base al que estableix la llei de mobilitat, en l’Article 8 i l’Annex 1
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada. En aquest
Annex es proposa partir dels m2 de sostre projectats per a cadascun dels usos i preveure uns ràtios de
desplaçaments generats diàriament per aquests. Per aquells usos dels quals el Decret no proposa ràtios de
desplaçaments s’ha dut a terme una sèrie d’hipòtesis que s’expliquen a continuació.

Ús
Hoteler
Residencial
Joc

Accés ferroviari a l'Aeroport de Barcelona:





Ràtios de viatges generats segons m2 de sostre i usos
Desplaçaments/100 m2 st
Font
10 desplaç./100 m2st
Decret 344/2006
3 desplaç./persona/habitatge Decret 344/2006
50 desplaç./100 m2st
EAMG CRT (Decret + Document ATM)

Salou i Port Aventura: Regionals des Barcelona-Sants o El Prat de Llobregat, ja sigui canviant de tren o
que el tren canviï de sentit (serveis especials).
Vila-seca: Regionals des Barcelona-Sants o El Prat de Llobregat, ja sigui canviant de tren o que el tren
canviï de sentit (serveis especials).
Estació Central (Aeroport de Reus): Corredor Mediterrani per la línia d'alta velocitat, des de Sants o des
del Prat (si es posa en servei l'estació d'alta velocitat).
Camp de Tarragona: Línia d'alta velocitat, des de Sants o des del Prat (si es posa en servei l'estació d'alta
velocitat).

Comercial
Equipaments

Convencions

Decret 344/2006

2

EAMG CRT

2

EAMG CRT (Decret + Document ATM)

2

EAMG CRT

2

EAMG CRT

5 desplaç./100 m st
20 desplaç./100 m st

Sòl no urbanitzable (FL)

Taula 27.

Decret 344/2006

2

20 desplaç./100 m st

Equipaments baixa intensitat

Espais lliures

2

50 desplaç./100 m st

8,2 desplaç./100 m sòl
1 desplaç./100 m sòl

Ràtios de viatges generats al dia segons els m2 de sostre i usos. Font: Decret 344/2006

Respecte els ràtios de la taula anterior es duen a terme les següents observacions:
-

Hoteler: es preveu que el ràtio sigui de 10 desplaçaments per cada 100 m2 de sostre tal i com estableix
el Decret. En aquest sentit, però, cal tenir en compte les següents consideracions:
o El PDU no especifica la superfície mitjana de les habitacions dels hotels de l’àmbit del CTI però,
pel model de negoci, s’estima que aquestes estaran per sobre dels 100m2 (tenint en compte
l’habitació i els espais comuns prorratejats). En aquest sentit, el PDU ha dimensionat els serveis
de sanejament i aigües per al voltant de 6.000 habitacions. La mida d’aquestes habitacions
duplicarà la mida mitjana de les habitacions d’hotels catalans. Aquesta previsió d’habitacions, en
un àmbit de planejament normal (no de Complex Turístic Integrat), obligaria revisar a la baixa el
ràtio de desplaçaments per cada 100m2 de sostre d’ús hoteler. Això no s’ha fet, però, degut a la
segona (i següent) observació.
o L’ús hoteler en un entorn de Complex Turístic Integrat generarà una mitjana de desplaçaments
per usuari molt superior a l’ús hoteler en un entorn més habitual. Es preveu que els usuaris
d’aquests hotels puguin dur a terme més de 4 i 5 desplaçaments diaris motivats per l’oferta
comercial, d’oci i de casinos que es trobarà en l’entorn immediat (o inclús dins) de l’hotel i que,
per a bona part dels usuaris, serà el motiu de la pernoctació. Els desplaçaments interns de menys
de 5 minuts tindran un tractament diferenciat, tal i com s’explica més endavant.
Per els motius exposats, es manté una ràtio de 10 desplaçaments per cada 100 m2 de sostre per a l’ús
hoteler, tal i com proposa el Decret.
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Residencial: s’estima que l’ocupació mitjana dels habitatges és de 2,65 persones, valor mitjà dels
municipis de Vila-seca i Salou.
Joc: es preveu una ràtio de 50 desplaçaments/100m2 de sostre. Aquesta ràtio s’ha estimat després de
consultar amb persones especialitzades en el sector.
Comercial: es preveu la ràtio proposada pel Decret de 50 desplaçaments/100m2 de sostre.
Equipaments de baixa intensitat: es preveu que els equipaments que estan vinculats als espais lliures
tinguin una edificabilitat i unes ràtios de mobilitat bastant inferior (5 desplaçaments/100m2 de sostre) als
equipament més urbans (20 desplaçaments/100m2 de sostre).
Centre de convencions: es preveu que generi, en tant que és un equipament, una mobilitat de 20
desplaçaments/100m2 de sostre.
Zones verdes o espais lliures: s’ha establert una ràtio d’1 desplaçament cada 100 m2 de sòl. No s’han
tingut en compte els desplaçaments que generarien les zones verdes segons el ràtio que proposa el
Decret (5 desplaçaments per cada 100 m2 de sòl). Segons el Decret les zones verdes del Parc
generarien 31.358 desplaçaments diaris, xifra que s’estima desmesurada. Es considera que la ràtio que
proposa el decret és adequada per a zones verdes d’àmbits urbans metropolitans com poden ser els
parcs urbans. Les zones verdes de l’àmbit d’estudi, en canvi, es creu que generaran poca mobilitat per
elles mateixes i que la mobilitat que generin serà interna i, per tant, ja estarà inclosa en la mobilitat
generada pels altres usos. A més, es durà a terme majoritàriament a peu o en bicicleta.
Sòl no urbanitzable. Ferrari Land. Es preveu que aquest àmbit generi 6 desplaçaments per cada 100
m2 de sostre. Aquesta hipòtesi es duu a terme en relació a la mobilitat generada per Port Aventura. Port
Aventura té un potencial màxim de generació de desplaçaments diari de 70.000 amb una superfície
oberta al públic de al voltant de 850.000 m2 de sòl. Això és una ràtio de 8,2 desplaçaments per cada 100
m2 de sòl. Si també tenim en compte la superfície no oberta al públic, però que forma part del complex de
Port Aventura, el ràtio de generació de desplaçaments és de 5 desplaçaments per cada 100 m2 de sòl.

Bona part dels desenvolupaments previstos, degut a la superfície que tindran i per requeriment el Decret
344/2006, hauran d’elaborar el seu propi Estudi de la Mobilitat Generada quan duguin a terme el projecte
d’activitat corresponent. Quan es duguin a terme aquests estudis es coneixerà en major mesura l’activitat que s’hi
implantarà i el comportament pel que fa a mobilitat generada i pautes de comportament que aquestes puguin
tenir. En aquell moment caldrà aprofitar, doncs, per revisar les hipòtesis aquí exposades.
Per a dur a terme el càlcul de la mobilitat generada s’han tingut en compte 3 escenaris de desenvolupament del
sector:
-

Comercial

60.000 m2 st 0,10 despl/m2st
12.375 m2 st 0,50 despl/m2st

Equipaments

14.003 m2 st 0,20 despl/m2st

Espais lliures

69.929 m2 sòl 0,01 despl/m2sòl

Hoteler

Antic sub sector 1

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
SUC 3
Centre de convencions en la proposta)

Centre de convencions (hoteler)

14.612 m2 st 0,20 despl/m2st

TOTAL
Taula 28.

-

SUC

6.000
6.188
15.687
2.801
699
2.922

2.922

Planejament vigent: en aquest escenari es calculen els desplaçaments associats als àmbits que dins del
sector ja tenen un planejament aprovat. Dins del planejament vigent hi trobem el sostre consolidat a dia
d’avui.
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155.607

m2 st 0,100 Despl/m2st
m2 st 0,500 Despl/m2st

97.630

m2 sòl 0,010 Despl/m2sòl

9.189
77.804
9.938
699

Equipaments

49.690

m2 st 0,200 Despl/m2st

Espais lliures

69.929

Centre de convencions (hoteler)

14.612

m2 st 0,200 Despl/m2st

2.922

2.922

91.893

Comercial

SUC

Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 (Sector
2 Nord en la proposta)

Hoteler

1.385

m2 st 0,100 Despl/m2st

139

139

SUC

Parcel·la XXIIb Antic sub sector 2 (Part zona
1 CTI sector CTI en la proposta)

Hoteler

2.670

m2 st 0,100 Despl/m2st

267

267

Hoteler

80.071

m2 st 0,100 Despl/m2st
m2 st 0,500 Despl/m2st

Comercial

SUC

SUC
SNU

Antic sub sector 2 (menys les parcel·les XXIIa1
Residencial
XXIIa2 i XXIIb)
Equipament en sòl urbà consolidat
Sòl no urbanitzable

9.870

2.477 habitatges 3,000 Despl/pers*
m2 st 0,200 Despl/m2st

Equipaments

123.850

Espais lliures

247.700

m2 sòl 0,010 Despl/m2sòl

Equipament

40.515

m2 st 0,200 Despl/m2st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

Equipaments

25.262

m2 sol 0,082 Despl/m2st
m2 st 0,200 Despl/m2st

Equipaments baixa intesitat

91.232

m2st 0,050 Despl/m2st

TOTAL
Taula 29.

-

8.007
4.935
19.692 59.881
24.770
2.477
8.103 8.103
4.510
5.052 14.124
4.562
183.066 183.066

Nombre de desplaçaments generats al dia pel planejament vigent segons m2 de sostre i usos. Font:
elaboració pròpia

Proposta de planejament: aquest escenari engloba la mobilitat que generarà el conjunt del sector una
vegada aquest estigui totalment desenvolupat i consolidat. La proposta té en compte, doncs, el
planejament vigent i el nou planejament.
PROPOSTA PDU DEL CRT
91.893

m2 st 0,10 Despl/m2st

155.607

m2 st 0,50 Despl/m2st

Equipaments

49.690

m2 st 0,20 Despl/m2st

Espais lliures

69.929

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

24.612

m2 st 0,20 Despl/m2st

2.000

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

Hoteler
Comercial

SUC

Antic sub sector 1

SNC 3

Sector Centre de Convencions
(Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 plan. vig.)

Centre de convencions

SNC 2

Sector nord
(Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 plan. vig.)

Hoteler

50.000

m2 st 0,10 Despl/m2st

Espais lliures

12.824

Espais lliures

Hoteler

Sector CTI
SUD 1 (inclou en la zona CTI Parcel·la XXIIb Antic sub
sector 2 )

Comercial
Oci (Congressos, convencions, teatre)

Joc
Equipaments baixa intesitat
Espais lliures
Hoteler

Antic sub sector 2
(menys les parcel·les XXIIa1 XXIIa2 i XXIIb)

SUC

18.610 18.610
Nombre de desplaçaments generats al dia pel sostre consolidat segons m2 de sostre i usos. Font:
elaboració pròpia

Antic sub sector 1

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
SUC
3 Centre de convencions en la proposta)

Sostre consolidat: sostre que actualment ja està desenvolupat i, per tant, ja genera mobilitat a dia d’avui.
SOSTRE CONSOLIDAT CRT

SUC

PLANEJAMENT VIGENT CRT
Hoteler

SUC

Equipament en sòl urbà consolidat

SNU

Sòl no urbanitzable

Comercial
Residencial

Taula 30.

9.938
699

97.630

4.922
20

4.942

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

5.000
128

5.128

425.000

m2 st 0,10 Despl/m2st

42.500

50.000

m2 st 0,50 Despl/m2st

120.000

m2 st 0,20 Despl/m2st

30.000

m2 st 0,50 Despl/m2st

25.000
24.000
15.000

45.525

m2 st 0,05 Despl/m2st

211.772

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

80.071

m2 st 0,10 Despl/m2st

9.870

m2 st 0,50 Despl/m2st

2.477 habitatges 3,00 Despl/pers*

Equipaments publics

123.850

m2 st 0,20 Despl/m2st

Espais lliures

247.700

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

Equipament

40.515

m2 st 0,20 Despl/m2st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

Equipaments
Equipaments baixa intesitat

25.262
91.232

m2sòl 0,08 Despl/m2sòl
m2 st 0,20 Despl/m2st
m2st 0,05 Despl/m2st

TOTAL

9.189
77.804

110.894

2.276
2.118
8.007
4.935
19.692

59.881

24.770
2.477
8.103

8.103

4.510
5.052
4.562
300.703

14.124
300.703

Nombre de desplaçaments generats al dia per la proposta de PDU del CRT segons m2 de sostre i usos. Font:
elaboració pròpia
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Segons aquests ràtios i els m2 de sostre d’usos previstos s’estima que el sostre consolidat genera 18.610
desplaçaments diaris, el planejament vigent en generarà 183.066 desplaçaments diaris i el conjunt de la proposta
futura en generarà 300.703.

Per a dur a terme l’anàlisi de les pautes de mobilitat d’aquests desplaçaments es plantegen unes hipòtesis que
s’aniran explicant als apartats corresponent. S’avança que les hipòtesis que s’han dut a terme fan referència a:

La mobilitat de Port Aventura no apareix en aquests quadres però l’estudi la té en compte com a mobilitat existent
de l’àmbit.
Cadascun dels sectors de la proposta del Pla Director Urbanístic participarà en la generació de desplaçaments de
la següent manera.

PROPOSTA PDU DEL CRT
Sectors

SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SNU

Antic sub sector 1
Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector Centre de
3
convencions en la proposta)
Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 (Sector Nord en la
2
proposta)
Sector CTI (inclou en la zona CTI Parcel·la XXIIb Antic
1
sub sector 2 )
Antic sub sector 2
(menys les parcel·les XXIIa1 XXIIa2 i XXIIb)
Equipament en sòl urbà consolidat
Sòl no urbanitzable

Viatges/dia
% de viatges
per sector totals per sector
97.630
32%

TOTAL
Taula 31.

4.942

2%

5.128

2%

110.894

37%

59.881

20%

8.103
14.124
300.703

3%
5%
100%

Nombre de desplaçaments per sectors. Font: elaboració pròpia

5.2 PAUTES DE MOBILITAT: CONSIDERACIONS INICIALS
En els propers apartats s’estudia quines seran les pautes de mobilitat dels desplaçaments generats pel Pla
Director Urbanístic (escenari que compren el planejament vigent i el planejament proposat). A l’hora de dur a
terme aquest estudi es diferenciarà entre els desplaçaments generats pel sector del Centre Turístic Integrat (els
quadres referents a aquest àmbit es presenten amb l’encapçalament sobre fons verd) i els desplaçaments
generats per la resta de sectors (els quadres referents a aquest àmbit es presenten amb l’encapçalament sobre
fons marró). Finalment s’aniran presentant les dades agregades per al total del PDU (CTI + Resta de sectors del
PDU del CRT) (els quadres referents a aquest àmbit es presenten amb l’encapçalament sobre fons gris). Això es
duu a terme d’aquesta manera ja que s’espera que les pautes de mobilitat dels uns i dels altres siguin molt
diferents:
-

-

Complex Turístic Integrat: es concep com un àmbit amb una barreja d’usos (allotjament, oci, compres,
casinos i restauració) que tindran una forta relació els uns amb els altres. Es pot assimilar al model
d’altres Centres Recreatius del món en els que els usuaris s’hi desplacen i passen dies, sense sortir-ne,
utilitzant les diferents propostes d’oci del seu interior. Es preveu que aquest àmbit generi un gran nombre
de desplaçaments dins d’ell mateix. Aquests es produiran majoritàriament a peu i una bona part seran
desplaçaments en ascensor o a peu de menys de 5 minuts.
Resta de sectors del PDU del Centre Recreatiu i Turístic: tindran un comportament més “clàssic” amb un
major nombre de desplaçaments de connexió i uns repartiments modals més favorables als modes
motoritzats.
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-

Desplaçaments interns i desplaçaments de connexió.

-

Factor hora punta.

-

Repartiment modal dels desplaçaments.

-

Ocupació dels vehicles.

-

Origen i destinació dels desplaçaments.

5.3 DESPLAÇAMENTS INTERNS I DESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ DIARIS
Per al càlcul dels desplaçaments interns i els de connexió es parteix de la “Taula 27. Nombre de desplaçaments
generats al dia per la proposta de PDU del CRT segons m2 de sostre i usos”.
Per als desplaçaments relacionats amb el CTI es preveu que el 25% siguin de connexió i el 75% interns. Per als
desplaçaments relacionats amb la resta d’usos es preveu que aquests percentatges s’inverteixin, s’estima, doncs,
que el 75% dels desplaçaments siguin de connexió i el 25% interns.
Desplaçament intern: desplaçament amb origen i destinació dins de l’àmbit del CRT.
Desplaçament de connexió: desplaçament amb origen dins de l’àmbit del CRT i destinació fora de l’àmbit
del CRT o al revés.
En els desplaçaments interns es produirà un efecte que s’ha anomenat “Concomitància”; aquest s’explica a
continuació. Els desplaçaments interns seran generats per un ús del CRT i atrets per un altre ús del CRT. Per
exemple, l’ús hoteler genera un desplaçament que va a l’ús joc. Aquest desplaçament, en l’apartat càlcul de la
mobilitat generada (taula 27), està comptabilitzat una vegada a l’ús hoteler, com a desplaçament generat, i una
altra vegada a l’ús joc, com a desplaçament atret. Cal, doncs, eliminar el 50% dels desplaçaments interns per tal
de no comptabilitzar-los per duplicat. S’anomena a aquest fet “concomitància”.
Finalment, per als desplaçaments interns al CTI, es considera que un 60% seran de menys de 5 minuts i es duran
a terme a peu o en ascensor mentre que el 40% restant tindran una durada superior als 5 minuts.

A
B
C1
C2
C3
C4

Total
Connexió
Interns (prèvia correcció concomitància)
Interns (amb correcció concomitància)
Interns amb temps de recorregut superior a 5 min
Interns amb temps de recorregut inferior a 5 min
Taula 32.

100%
25%*A
75%*A
50%*C1
40%*C2
60%*C2

Desplaçaments de connexió i interns
CTI
Resta d'usos PDU
110.894
100%
189.809
27.723
75%*A
142.357
83.170
25%*A
47.452
41.585
50%*C1
23.726
16.634
24.951

Càlcul dels desplaçaments de connexió i desplaçament interns. Font: elaboració pròpia

Segons aquestes hipòtesis el CTI generarà diàriament 27.723 desplaçaments de connexió i 41.585
desplaçaments interns. Dels desplaçaments interns només 16.634 seran de més de 5 minuts. Per altra banda, la
resta d’usos del CRT generarà 142.357 desplaçaments de connexió i 23.726 interns. Per a l’anàlisi que es duu a
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terme en els apartats posteriors no es tindran en compte els desplaçaments interns del CTI amb una durada
inferior als 5 minuts.
Per al conjunt del PDU del CRT, si no tenim en compte els desplaçaments d’una durada inferior als 5 minuts, es
duran a terme diàriament 210.440 desplaçaments dels quals 170.080 seran de connexió i 40.360 interns.

Connexió
Interns
TOTAL
Taula 33.

Desplaçaments de connexió i interns total PDU
CTI
Resta usos
27.723
142.357
(més de 5 min.)
16.634
23.726
44.358
166.083

Total PDU
170.080
40.360
210.440

5.4 DESPLAÇAMENTS EN HORA PUNTA
A partir del nombre de desplaçaments diaris s’estima quants d’aquests es produiran en hora punta. Aquest és el
moment de major concentració de desplaçaments i és el valor que serveix de referència pel dimensionament
d’infraestructures i serveis de transports.
Per a estimar-ho s’ha aplicat un factor d’hora punta del 15%.

Desplaçaments en hora punta: del CTI 15% dels desplaçaments diaris
Ús

Desplaçaments de connexió i desplaçament interns del CRT. Font: elaboració pròpia

Hotel
Oci (Congressos, convencions, teatre)
Comercial
Equipaments
Casino
Espais lliures
TOTAL

Per usos, aquests desplaçaments seran:
Desplaçaments diaris generats per usos del CTI
Interns (>5 min)
Ús
Connexió
Hotel
10.625
6.375
Oci (Congressos, convencions, teatre)
6.000
3.600
Comercial
6.250
3.750
Equipaments
569
341
Casino
3.750
2.250
Espais lliures
529
318
TOTAL
27.723
16.634

Totals
17.000
9.600
10.000
910
6.000
847
44.358

Interns

1.594
900
938
85
563
79
4.159

(>5 min)

Totals

956
540
563
51
338
48
2.495

2.550
1.440
1.500
137
900
127
6.654

Desplaçaments en hora punta: del CRT EXCEPTE CTI 15% dels
desplaçaments diaris
Ús

Desplaçaments diaris generats per usos del CRT EXCEPTE CTI
Ús
Connexió Interns (>5 min)
Totals
Hotel
16.647
2.775
19.422
Residencial
14.769
2.462
17.231
Comercial
62.054
10.342
72.396
Equipaments
39.319
6.553
45.872
Centre de convencions
3.692
615
4.307
Ferrari Land
3.383
564
3.946
Espais lliures
2.493
416
2.909
TOTAL
142.357
23.726
166.083

Hotel
Residencial
Comercial
Equipaments
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures
TOTAL

Connexió
2.497
2.215
9.308
5.898
554
507
374
21.354

Interns

(>5 min)

Totals

416
369
1.551
983
92
85
62
3.559

2.913
2.585
10.859
6.881
646
592
436
24.912

Desplaçaments en hora punta: TOT ÀMBIT PDU CRT 15% dels
desplaçaments diaris

Desplaçaments diaris generats per usos TOT ÀMBIT PDU CRT
Interns (>5 min)
Ús
Connexió
Totals
Hotel
27.272
9.150
36.422
Residencial
14.769
2.462
17.231
Oci
6.000
3.600
9.600
Comercial
68.304
14.092
82.396
Equipaments
39.888
6.895
46.782
Casinos
3.750
2.250
6.000
Centre de convencions
3.692
615
4.307
Ferrari Land
3.383
564
3.946
Espais lliures
3.023
733
3.756
TOTAL
170.080
40.360
210.440
Taula 34.

Connexió

Ús
Hotel
Residencial
Oci
Comercial
Equipaments
Casinos
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures
TOTAL

Desplaçaments de connexió i desplaçament interns per usos. Àmbits: CTI, CRT excepte CTI i tot l’àmbit del
PDU del CRT. Font: elaboració pròpia
Taula 35.

Connexió
Interns (>5 min)
4.091
1.372
2.215
369
900
540
10.246
2.114
5.983
1.034
563
338
554
92
507
85
453
110
25.512
6.054

Totals
5.463
2.585
1.440
12.359
7.017
900
646
592
563
31.566

Desplaçaments en HP. Àmbits: CTI, CRT excepte CTI i tot l’àmbit del PDU del CRT. Font: elaboració pròpia

Els desplaçaments generats pel CRT en hora punta es preveu que seran 31.566.
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5.5 REPARTIMENT MODAL
5.5.1

Segons aquestes dades es produiran els següents desplaçaments de connexió en hora punta 13.593 en vehicle
privat, 6.682 en autocar, 2.191 en autobús, 1.128 en tren, 1.793 en modes no motoritzats i 125 en camió.

REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ

5.5.2

A continuació es mostra una taula amb el nombre de desplaçaments segons els modes de transport. Per a cada
àmbit i cada ús s’ha dut a terme una hipòtesi de repartiment modal diferent.
Usos
Hotel
Oci (Congressos, convencions, teatre)
Comercial
Equipaments
Casino
Espais lliures

Usos
Hotel
Oci (Congressos, convencions, teatre)
Comercial
Equipaments
Casino
Espais lliures
TOTAL

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió - CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
Total
45%
40%
5%
5%
0,5%
4,5%
45%
35%
10%
5%
0,5%
4,5%
45%
30%
10%
5%
0,5%
9,5%
4,5%
55%
25%
10%
5%
0,5%
40%
40%
10%
5%
0,5%
4,5%
5%
0%
5%
0%
0,0%
90,0%
Desplaçaments connexió HP per mitjà de transport - CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
717
638
80
80
405
315
90
45
422
281
94
47
47
21
9
4
225
225
56
28
4
0
4
0
1.820
1.480
332
204

Camions
72
41
89
4
25
71
302

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.594
900
938
85
563
79
4.159

Com a objectiu general es vetllarà per aconseguir que un 50% dels visitants del CTI hi arribi amb transport públic
o transport col·lectiu privat.

Hotel
Residencial
Comercial
Equipaments
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió - CRT EXCEPTE CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
45%
40%
5%
4,5%
5,0%
55%
5%
25%
4,5%
10,0%
60%
25%
5%
4,5%
5,0%
55%
25%
10%
4,5%
5,0%
5,0%
55%
25%
10%
4,5%
55%
30%
10%
0,5%
4,0%
5%
0%
5%
0,0%
90,0%

Usos
Hotel
Residencial
Comercial
Equipaments
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures
TOTAL

Desplaçaments connexió HP per mitjà de transport - CRT EXCEPTE CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
1.124
999
125
112
125
1.218
111
554
100
222
5.585
2.327
465
419
465
3.244
1.474
590
265
295
305
138
55
25
28
279
152
51
3
20
19
0
19
0
337
11.773
5.202
1.859
924
1.491

Usos

Desplaçaments connexió HP per mitjà de transport - TOT ÀMBIT PDU CRT
Vehicle privat
Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
Hotel
1.841
1.636
205
192
197
Residencial
1.218
111
554
100
222
Oci (Congressos, convencions, teatre)
405
315
90
45
41
Comercial
6.007
2.608
559
466
554
Equipaments
3.291
1.496
598
270
299
Casino
225
225
56
28
25
Convencions
305
138
55
25
28
Ferrari Land
279
152
51
3
20
Espais lliures
23
0
23
0
408
TOTAL
13.593
6.682
2.191
1.128
1.793

Total
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%

Total
2.497
2.215
9.308
5.898
554
507
374
21.354

Total

Usos

Taula 36.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

12
11
47
29
3
3
0
105

20
11
5
51
30
3
3
3
0
125

Per als desplaçaments interns la metodologia seguida és la mateixa que per als de connexió.
Repartiment modal dels desplaçaments interns - CTI
Vehicle privat Bus
Autocar
No mot
Hotel
5%
15%
30%
Oci (Congressos, convencions, teatre)
5%
15%
30%
Comercial
5%
15%
30%
Equipaments
5%
15%
30%
Casino
5%
15%
30%
Espais lliures
0%
0%
0%

50%
50%
50%
50%
50%
100%

Desplaçaments interns HP per mitjà de transport - CTI
Vehicle privat Bus
No mot
Autocar
Hotel
48
143
287
Oci (Congressos, convencions, teatre)
27
81
162
Comercial
28
84
169
Equipaments
3
8
15
Casino
17
51
101
Espais lliures
0
0
0
TOTAL
122
367
734

478
270
281
26
169
48
1.271

Total

Usos

Total
8
5
5
0
3
0
20

REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS INTERNS

4.091
2.215
900
10.246
5.983
563
554
507
453
25.512

Repartiment modals dels desplaçaments de connexió (% i nombre de desplaçaments). Àmbits: CTI, CRT
excepte CTI i tot l’àmbit del PDU del CRT. Font: elaboració pròpia

Total

Usos

Repartiment modal dels desplaçaments interns - CRT EXCEPTE CTI
Vehicle privat Bus
Autocar
No mot
Hotel
25%
10%
30%
Residencial
25%
10%
30%
Comercial
25%
10%
30%
Equipaments
25%
10%
30%
Centre de convencions
25%
10%
30%
Ferrari Land
25%
10%
30%
Espais lliures
5%
5%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

956
540
563
51
338
48
2.495

Total

Usos

35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Desplaçaments interns HP per mitjà de transport - CRT EXCEPTE CTI
Vehicle privat Bus
No mot
Total
Autocar
Hotel
104
42
125
146
Residencial
92
37
111
129
Comercial
388
155
465
543
Equipaments
246
98
295
344
Centre de convencions
23
9
28
32
Ferrari Land
21
8
25
30
Espais lliures
3
3
0
56
TOTAL
877
353
1.049
1.280

416
369
1.551
983
92
85
62
3.559

Desplaçaments interns HP per mitjà de transport - TOT ÀMBIT PDU CRT
Vehicle privat Bus
Autocar
No mot
Total
Usos
Hotel
152
185
412
624
Residencial
92
37
111
129
Oci (Congressos, convencions, teatre)
27
81
162
270
Comercial
416
240
634
824
Equipaments
248
106
310
370
Casino
17
51
101
169
Convencions
23
9
28
32
Ferrari Land
21
8
25
30
Espais lliures
3
3
0
104
TOTAL
1.000
720
1.783
2.551

1.372
369
540
2.114
1.034
338
92
85
110
6.054

Usos

Taula 37.

Repartiment modals dels desplaçaments de interns (% i nombre de desplaçaments). Àmbits: CTI, CRT
excepte CTI i tot l’àmbit del PDU del CRT. Font: elaboració pròpia

Segons aquestes dades es produiran els següents desplaçaments de connexió en hora punta 1.000 en vehicle
privat, 720 en bus, 1.783 en autocar i 2.551 en modes no motoritzats.
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5.6 NOMBRE DE VEHICLES

5.6.2

Per tal d’estimar el nombre de vehicles que suposen aquests desplaçaments s’ha establert una ocupació
d’aquests. Per als turismes s’estima una ocupació de 2,5 persones per vehicle i per als autocars i autobusos (que
seran interurbans) una ocupació de 50 persones per vehicles. Segons aquestes dades, en hora punta s’esperen
5.837 turismes, 170 autocars, 58 autobusos i 125 camions.

5.6.1

CONNEXIÓ

Segons aquestes dades, en hora punta s’esperen 5.437 turismes, 134 autocars, 44 autobusos i 125 camions en
hora punta duent a terme desplaçaments de connexió.

Usos
Hotel
Oci (Congressos, convencions, teatre)
Comercial
Equipaments
Casino
Espais lliures
Total

Usos
Hotel
Residencial
Comercial
Equipaments
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures
Total

Vehicles HP desplaçaments connexió - CTI
Vehicles/HP
Autocars/HP Bus
Tren
287
13
2
162
6
2
169
6
2
19
0
0
90
5
1
2
0
0
728
30
7

Camions

Vehicles HP desplaçaments connexió - CRT EXCEPTE CTI
Vehicles/HP
Autocars/HP Bus
Tren
Camions
449
20
2
0,2
487
2
11
0,1
2.234
47
9
0,6
1.298
29
12
0,4
122
3
1
0,0
112
3
1
0,0
7
0
0
0,0
4.709
104
37
1,32

Vehicles HP desplaçaments connexió - TOT ÀMBIT PDU CRT
Vehicles/HP
Autocars/HP
Bus
Camions
Usos
Hotel
736
33
4
Residencial
487
2
11
Oci (Congressos, convencions, teatre)
162
6
2
Comercial
2.403
52
11
Equipaments
1.316
30
12
Casino
90
5
1
Convencions
122
3
1
Ferrari Land
112
3
1
Espais lliures
9
0
0
Total
5.437
134
44
Taula 38.

Total

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,29

8
5
5
0
3
0
20

308
173
179
20
97
2
778

Total
12
11
47
29
3
3
0
105

482
501
2.327
1.356
127
117
7
4.918

Total
20
11
5
51
30
3
3
3
0
125

790
501
173
2.506
1.376
97
127
117
9
5.696

INTERNS

Segons aquestes dades, en hora punta s’esperen 400 turismes, 36 autocars i 14 autobusos en hora punta duent
a terme desplaçaments interns.

Vehicles HP desplaçaments interns - CTI
Usos
Vehicles/HP
Bus
Hotel
19
3
Oci (Congressos, convencions, teatre)
11
2
Comercial
11
2
Equipaments
1
0
Casino
7
1
Espais lliures
0
0
Total
49
7

Autocar
6
3
3
0
2
0
15

Total
22
12
13
1
8
0
56

Vehicles HP desplaçaments interns - CRT EXCEPTE CTI
Vehicles/HP
Bus
Autocar
Usos
Hotel
42
1
2
Residencial
37
1
2
Comercial
155
3
9
Equipaments
98
2
6
Centre de convencions
9
0
1
Ferrari Land
8
0
1
Espais lliures
1
0
0
Total
351
7
21

Total
42
38
158
100
9
9
1
358

Vehicles HP desplaçaments interns - TOT ÀMBIT PDU CRT
Usos
Vehicles/HP
Bus
Autocar
Hotel
61
4
8
Residencial
37
1
2
Oci (Congressos, convencions, teatre)
11
2
3
Comercial
166
5
13
Equipaments
99
2
6
Casino
7
1
2
Convencions
9
0
1
Ferrari Land
8
0
1
Espais lliures
1
0
0
Total
400
14
36

Total
64
38
12
171
101
8
9
9
1
414

Taula 39.

Nombre de vehicles dels desplaçaments de interns. Àmbits: CTI, CRT excepte CTI i tot l’àmbit del PDU del
CRT. Font: elaboració pròpia

Nombre de vehicles dels desplaçaments de connexió. Àmbits: CTI, CRT excepte CTI i tot l’àmbit del PDU del
CRT. Font: elaboració pròpia
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5.7 NOUS VEHICLES QUE S’AFEGEIXEN AL SISTEMA

5.8 PROCEDÈNCIA DELS DESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ

En el present apartat s’estudia el nombre de vehicles nous que s’afegeixen a la xarxa viària. En l’apartat “5.1
Càlcul de la mobilitat generada” es parla de 3 escenaris: el sostre consolidat (sostre ja existent a l’àmbit del PDU),
el planejament vigent i la proposta del PDU. En aquell apartat es calcula que, cadascun d’aquests escenaris,
genera la següent mobilitat (dades prèvies a aplicar el factor de concomitància i restar els desplaçaments de
menys de 5 minuts):

S’ha estimat la procedència dels desplaçaments en funció del mitjà de transport. En aquest sentit, les hipòtesis
d’origen i destinació dels desplaçaments es fan per a:
-

Vehicle privat

-

Transport públic

-

Autobusos discrecionals

En els apartats 5.8.1, 5.8.2 i 5.8.3 es mostren les hipòtesis de procedència dels desplaçaments tant en valor
percentual com el valor absolut de desplaçaments diaris i en hora punta.

5.8.1

PROCEDÈNCIA DELS DESPLAÇAMENTS FETS EN VEHICLE PRIVAT

En la taula que es mostra a continuació es mostren quin percentatge de vehicles prové de cada corredor i el
nombre total de vehicles (turismes, autocars, autobusos i camions) en hora punta estarà entrant o sortint al CRT.

Figura 43.

Origen/destinació del vehicle privat
Salou
6%
342
A7 sud
12%
684
AP 7 sud
12%
684
C-14
7%
399
T-315
8%
456
AP7 nord
15%
854
A7 nord
12%
684
Tarragona
6%
342
La Pineda
5%
285
Vila-seca
6%
342
T-11
6%
342
N-420
3%
171
Zona port
2%
114
100%
5.696

Desplaçaments diaris segons escenaris. Font: elaboració prògia

Per saber els vehicles que s’afegiran de nou a la xarxa caldrà restar als vehicles previstos per la proposta del
PDU els vehicles vinculats amb el sostre consolidat. Els vehicles generats pel sostre consolidat ja estan circulant
per la xarxa a dia d’avui i, per tant, no seran nous vehicles afegits al sistema.
Si la proposta del PDU generarà 210.440 desplaçaments i el sostre consolidat 16.284, significa que un 7,7% de la
mobilitat del PDU del CRT ja està circulant a dia d’avui. Aquests càlculs no tenen en compte Port Aventura, que
es comptabilitza a part.
A la taula que s’adjunta a continuació es presenta el nombre de vehicles, per tipus i segons si el desplaçament és
intern o de connexió, que s’estima que s’afegiran a la xarxa viària en hora punta.

Vehicles hora punta segons els diferents escenaris

Vehicles
Sostre consolidat - Connexió
EXISTENT ACTUAL Interns
Planejament vigent Connexió
Interns
Proposta PDU
Connexió
Interns
Taula 40.

Autocars

Autobusos Camions

432

12

3

34

2

1

4.566
338
5.437
400

99
20
134
36

36
7
44
14

Total
10

101
125

454
35
4.766
345
5.696
414

Figura 44.

Orígens i destinacions dels vehicles. Font: elaboració pròpia

El corredor des del que entraran/sortiran més vehicles és el de l’AP-7 nord, amb 854 vehicles en hora punta,
seguit de l’A-7 nord, l’AP-7 sud i l’A-7 sud, amb 684 vehicles HP respectivament.

Vehicles hora punta segons els diferents escenaris. Font: elaboració pròpia
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PROCEDÈNCIA DELS DESPLAÇAMENTS FETS EN TRANSPORT PÚBLIC

5.8.3

En la imatge que s’adjunta es poden observar els corredors de procedència dels desplaçaments en transport
públic, el nombre de desplaçaments en hora punta i el nombre d’autobusos necessaris.
Els corredors amb més demanda són el de Vila-seca – Salou – La Pineda amb 13 busos en hora punta, el de
Tarragona amb 11 busos en hora punta i el de Cambrils – Salou amb 9 busos en hora punta. Els segueix el
corredor de Reus amb 7 busos en hora punta i, finalment, els de l’Aeroport de Reus-Estació Central del Corredor
Mediterrani i el de l’AVE Camp de Tarragona, Lleida i província amb 2 busos en hora punta respectivament.

Desplaçaments en transport públic interurbà
Aeroport Reus-Est. Central Corredor Med.
Vila-Seca-Salou-CRT-La Pineda
Cambrils - Salou
AVE Camp de Tarragona, Lleida i prov.
Tarragona
Reus
TOTAL
Figura 45.

Percentatge Desplaçaments HPBusos Hp
5%
110
30%
657
20%
438
5%
110
25%
548
15%
329
100%
2.191

Busos dia
2
13
9
2
11
7
44

Distància
15
88
58
15
73
44
292

Procedència dels desplaçaments en transport públic. Font: elaboració pròpia

Km/dia
12
10
15
25
12
15

180
876
876
365
847
657
3.802

PROCEDÈNCIA DELS DESPLAÇAMENTS FETS EN AUTOCAR

Els corredors amb més demanda són el corredor de Barcelona (33 autocars HP), el de Cambrils-Salou-la Pineda
(27 autocars HP) i el del corredor sud (27 autocars HP). Els segueix el corredor nord (excepte Barcelona) (13
autocars). Finalment, la resta de corredors es preveu que tinguin una demanda similar (7 busos en HP): CambrilsSalou-La Pineda, Lleida i província de Tarragona, Tarragona, AVE Camp de Tarragona – Lleida – província de
Tarragona i Estació Central – Corredor mediterrani i el de l’aeroport de Reus.

Origen i destinació dels autocars
Percentatge Desplaçaments HPAutocars Hp
Cambrils-Salou-La Pineda
20%
1.336
Aeroport Reus
5%
334
Est. Central / Corredor Mediterrani
5%
334
AVE Camp de Tarragona, Lleida i província
5%
334
Lleida i província Tarragona
5%
334
Tarragona
5%
334
Barcelona
25%
1.670
Corredor nord
10%
668
Corredor sud
20%
1.336
TOTAL
100%
6.682
Figura 46.
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Busos dia
27
7
7
7
7
7
33
13
27
134

267
67
67
67
67
67
334
134
267
1.336

Procedència dels desplaçaments en autocar. Font: elaboració pròpia
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5.9 MOBILITAT I GÈNERE
5.9.1

PAUTES PRÒPIES DE LA MOBILITAT DE LES DONES:

La mobilitat de les dones presenta característiques diferenciades de la dels homes:
→ Nombre de desplaçaments
Segons el gènere, en dia feiner les dones tenen una mobilitat inferior que els homes, tendència que s’incrementa
en dissabte i festiu. Al conjunt del Camp de Tarragona el 49,6% dels desplaçaments els realitzen dones mentre
que el 50,4% homes (Font: EMQ 2006 Camp de Tarragona). Per al C.R.T això suposaria que diàriament les
dones generarien 104.378 desplaçaments i els homes 106.062.
→ Motiu dels desplaçaments.
El ventall de motius dels desplaçaments de les dones és molt més ampli que el dels homes. Molts dels
desplaçaments per mobilitat no obligada com pot ser anar a comprar, acompanyar a persones, gestions, etc.
recauen majoritàriament en les dones.
→ Mitjans de transport
Pel que fa als mitjans de transport destaca un major ús del transport públic i l’anar a peu enfront un ús inferior del
vehicle privat. La dona basa menys la seva mobilitat en l’automòbil que l’home per diferents motius: per una
banda hi ha més homes amb carnet de conduir que dones, per l’altra banda les dones en l’esfera familiar són
usuàries secundàries de l’automòbil quan aquest ha de ser compartit.
→ Origen i destinació dels desplaçaments
Les dones fan un ús més intens del territori proper. La seva mobilitat és més pròxima al lloc de residència i el
temps de desplaçament per motius de treball és inferior al dels homes. Això és degut a la localització del motiu
pel qual es desplacen i a la menor disponibilitat d’automòbil.

5.9.2

MOBILITAT, GÈNERE I IGUALTAT:

Es proposa tenir en compte els següents elements per a planificar una mobilitat igualitària pel que fa al gènere:
-

L’accés al territori depèn de la localització dels diferents usos en aquest. La decisió “on localitzem una
implantació” és una peça clau en la mobilitat.

-

Els territoris amb diversitat d’usos, no especialitzats, afavoreixen que els desplaçaments siguin més curts
i es puguin dur a terme a peu.

-

La mobilitat igualitària passa per la consolidació d’unes xarxes de transport col·lectiu àmplies i eficients
que relativitzin la dependència del vehicle privat.

-

A l’hora de dissenyar les xarxes de vianants cal tenir en compte elements que facilitaran la mobilitat a les
dones: bona il·luminació, no crear racons o passos que puguin fer sentir inseguretat per manca de
visibilitat, aïllament, etc.
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6. Descripció i proposta de les xarxes futures
6.1 REQUISITS D’ACCESSIBILITAT ESTABLERTS PER LA NORMATIVA VIGENT
El PDU en plànols d’Ordenació 5.1. Xarxa viària proposada planta i 5.2 Xarxa viària seccions duu a terme una
proposta orientativa de les seccions dels futurs vials. En tot cas aquests vials han de complir i compleixen els
requisits mínims establerts per l’article 4 del Decret 344/20062 i per l’Ordre VIV/561/20103 pel que fa a criteris de
disseny i pendents màxims. En els annexos es poden consultar íntegrament els criteris establerts pel Decret i
l’Ordre. En termes generals, estableixen el següent criteris de disseny:

6.1.1

DECRET 344/2006

Desembre 2016

g) La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de planejament urbanístic
s'ha d'ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d'aquest Decret, respectivament.

6.1.2

ORDRE VIV/561/2010

L’Ordre estableix que tot itinerari peatonal accessible ha de complir els requisits següents:
a) Discorrerà sempre de manera confrontant o adjacent a la línia de façana o element horitzontal que
materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.
b)

En tot el seu desenvolupament posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que garanteixi el
gir, encreuament i canvi de direcció de les persones independentment de les seves característiques o

→ El Decret estableix les següents amplades mínimes dels carrers:

manera de desplaçament.

a) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent a zona 30, d'acord

c)

En tot el seu desenvolupament posseirà una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.

amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres.

d)

No presentarà graons aïllats ni ressalts.

e)

Els desnivells seran salvats d'acord amb les característiques establertes en els articles 14, 15, 16 i 17.

f)

La seva pavimentació reunirà les característiques definides a l'article 11.

g)

El pendent transversal màxima serà del 2%.

h)

El pendent longitudinal màxim serà del 6%.

i)

En tot el seu desenvolupament disposarà d'un nivell mínim d'il·luminació de 20 luxs, projectada de forma

b) L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com dels trams de carretera definits
com a trams urbans, ha de ser d'11 metres.
c) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari de la xarxa bàsica de
bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas
contrari, s'atendrà a l'establert als apartats anteriors.
d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport públic han de tenir una

homogènia, evitant l'enlluernament.
j)

amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà al que

Disposarà d'una correcta senyalització i comunicació seguint les condicions establertes en el capítol XI.

6.1.3

estableixen els apartats anteriors.

→ Pel que fa als pendents s’estableix el següent:

DECRET 135/1995 DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES,
I
D'APROVACIÓ
DEL
CODI
D'ACCESSIBILITAT PERQUÈ AQUESTS SIGUIN SEGURS, CÒMODES I
ACCESSIBLES4

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos excepcionals,
degudament justificats, pot arribar fins al 12%.
En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que es superi aquesta
llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres
de radi.
La construcció d'escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la normativa

→ El Decret estableix les següents amplades i pendents mínims per considerar un itinerari adaptat:
-

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
No incloure cap escala ni graó aïllat.
El pendent longitudinal no supera el 8%.
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un
pendent transversal no superior al 2%.

d'accessibilitat. Quan l'itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o recorregut, d'acord amb el que estableix la
citada normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i accessibles.
f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. Només en supòsits
excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.

2

Veure Annex 1: Criteris de disseny establerts pel Decret 344/2006

3

Veure Annex 2: Criteris de disseny establerts per l’Ordre VIV/561/2010
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6.2 XARXA VIÀRIA
6.2.1

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA VIÀRIA FUTURA

→ Accessos: entrades i sortides

Desembre 2016

Com es pot veure en el plànol anterior (consultar plànol 2.4.3 per a més detall), l’àmbit del CRT presenta diversos
punts d’ entrada al llarg de la seva extensió. En concret 18 punts, 5 d’ells vials d’accés privats, repartits de la
següent manera:
-

Els itineraris que seguiran els vehicles per accedir del CRT, tenint en compte els nous vials i els nous enllaços
que es plantegen seran els següents:

-

-

-

4 entrades pel nord (de l’1 a la 4): Aquests punts d’entrada són principalment pels usuaris de l’A-7 en
ambdós sentits, l’AP-7 (E-15) en ambdós sentits i pels desplaçaments suburbans des de Vila-seca. Per
tant, es pot dir que els desplaçaments de llarga distància, amb origen als principals nuclis de la pròpia
província i les confrontants (Barcelona, Castelló, etc.), entraran per aquests punts. Els desplaçaments
amb origen Tarragona també seran absorbits en part per aquestes entrades (previ pas per la Carretera de
València i l’A-7). Els punts 1, 2 i 3 son els principals accessos al parc de Port Aventura, ja sigui als
pàrquings de pagament (2 i 3) o aparcament lliure en calçada (1). El punt 4 dóna accés a l’àmbit est i, en
un futur, accés directe al CTI.
6 entrades per l’est, 3 d’elles a clubs privats (de la 5 a la 8 i de l’a a la c): Aquests punts d’accés són
principalment pels desplaçaments amb origen Tarragona mitjançant la C-31B i la TV-3146. També
s’inclouen els desplaçaments urbans des de la Pineda, que limita l’àmbit pel sud-est. L’entrada 5 és la
principal i donarà accés directe al CTI. Les entrades a-c són principalment clubs privats de golf.
4 entrades pel sud, 1 d’elles privada (de la 9 a l’11 i d): són bàsicament accessos des de la costa; el punt
9 des de l’àmbit més occidental de la Pineda i els punts 10 i 11 des del punt més oriental de la costa de
Salou, aprofitant el Passeig de Miramar i l’Avinguda Pompeu Fabra. Es tractarien de desplaçaments
principalment urbans des de Salou. L’entrada d és un accés privat de vehicles per a l’ús de la platja
Llarga.
4 entrades a l’oest, 1 d’elles privada (de la 12 a la 14 i e): són principalment els accessos des dels àmbits
oest i nord més propers, amb els municipis de Cambrils i Reus inclosos, degut a l’accés directe de les
vies T-325 i C-14, respectivament. També la majoria dels desplaçaments des de Salou ciutat entraran per
aquests punts. Per una altra banda, l’entrada e és un accés privat al parc de Port Aventura i als clubs de
golf de l’àmbit sud.

Com es pot observar, els nous vials suposaran un punt completament nou d’accés (el 2) i la modificació d’uns
altres cinc (3, 4, 5, 12 i 13) respecte els punts actuals.
De la mateixa manera s’ha realitzat l’anàlisi dels itineraris de sortida de l’àmbit, és a dir, per aquells
desplaçaments amb l’origen al CRT. Els punts de sortida seran els mateixos que els d’entrada, encara que en
algun cas la seva situació física difereix degut a que són calçades diferents, de sentit únic, com en els casos dels
punts d’entrada/sortida 2 i 3. Per tant, els punts d’accés i orígens dels desplaçaments descrits en els itineraris
d’accés, coincidiran amb els punts de sortida i destinacions dels itineraris per marxar de l’àmbit del CRT.

Figura 47.

Nous itineraris i punts d’accés a l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia
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→ Xarxa viària futura
En base a l’anàlisi de trànsit realitzat, es proposa la següent xarxa viària i de connexió per al sector del CRT:

Figura 48.

Nous itineraris i punts de sortida de l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia

Els nous vials que articularan la connexió amb les infraestructures viàries externes i els nous vials interns tindran
la següent configuració pel que fa a: nombre de carrils i velocitat permesa (plànols 2.4.1 i 2.4.2).

Figura 49.
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→ Nova vialitat de connexió i interna
A continuació es caracteritza la nova vialitat.
1. Pel nord, l’autopista A-7 presenta dos nous ramals, un per sentit, que enllacen amb el nou vial mitjançant
un carril d’entrada i un de sortida que discorren en viaducte per sobre de la nova rotonda d’accés nord al
parc de Port Aventura. Aquests dos carrils, que surten al voltant del PK 1.153 de l’A-7, s’uneixen en
planta formant part d’una sola calçada en el moment d’entrar a l’àmbit del CRT. Un cop arriba al nivell del
terreny, la calçada passa a ser de 2 carrils per sentit. L’amplada de disseny dels carrils per a tots els nous
vials és de 3,5 metres.
2. El nord-est de l’àmbit creua a diferent nivell el vial que d’accés dels serveis i treballadors de Port
Aventura. Aquest vial procedent de la Carretera de Vilaseca a lla Pineda és una calçada d’1+1 de 3,5
metres d’amplada de carril i presenta una sortida directa a l’espai privat d’hípica.

Figura 51.

Nous enllaços est amb la C31B i el C/del Camí del Racó. Font: elaboració pròpia

5. Finalment, aquesta nova via pacificada enllaçarà per l’oest, mitjançant una nova rotonda, amb l’autovia de
Tarragona – Salou (dins de la trama urbana que discorre pel municipi de Salou), amb l’Av. de la Pedrera
(que dóna accés a la zona sud de l’àmbit) i amb un nou vial que connectarà amb les avingudes dels
Països Catalans i Batlle Pere Molas. La secció d’aquests enllaços s’adaptarà als vials actuals, mantenintne les característiques excepte en el cas del nou vial, que presentarà una calçada amb dos carrils per
sentit (3,5 m) i una mediana de separació de 2,3 metres.

Figura 50.

Nous enllaços nord amb l’autovia A-7 i la Carretera Vilaseca - Pineda. Font: elaboració pròpia

3. A l’est de l’àmbit, la C-31B enllaça amb els nous vials mitjançant una rotonda de 85 metres de radi
exterior, amb una calçada anular de 3 carrils i 3,5 metres d’amplada per carril. Aquesta rotonda,
dissenyada per suportar i distribuir gran part dels vehicles que accediran a l’àmbit, enllaçarà amb la C31B
per l’est aprofitant gran part del traçat actual. Pel nord enllaçarà amb el nou vial vist al punt 2 i, per l’oest,
enllaçarà amb la nova versió pacificada de la C31B, en la qual cada sentit presenta una calçada única
amb 3 o 4 carrils depenent del tram. Aquestes dues calçades de sentits oposats estaran separades per
distàncies que oscil·laran entre 100 (a la rotonda) i 30 metres i disposaran de dos punts per efectuar
canvis de sentit, de 3 carrils cada un.
4. Al sud de la rotonda es proposa un nou enllaç amb el C/del Camí del Racó, degut a que la nova via
pacificada presenta un traçat totalment diferent a l’actual C-31B. Aquest enllaç, que serà una intersecció
en T, només es donarà en sentit Tarragona (calçada sud), i presentarà un carril de sortida (en sentit sud,
Xalets de Salou) i un d’entrada (en sentit est, Tarragona). La secció serà, doncs, una calçada 1+1.
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Nou enllaç oest amb Salou i ‘Avinguda de la Pedrera. Font: elaboració pròpia
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Pel que fa a les característiques bàsiques dels nous vials que hauran d’articular la mobilitat interna de l’àmbit del
CRT es recullen a continuació:

entre calçades oscil·la entre 30 (a la rotonda) i 2 metres. La velocitat màxima recomanada entre rotondes
és de 50 i de 40 km/h al seu entorn.

Figura 55.

c.

Figura 53.

Seccions del tram B. Font: PDU

El tram transversal entre rotondes és la gran avinguda d'accés al CTI, i es planteja com a tal, una via
metropolitana amb tres carrers perpendiculars que la creuen amb semàfors i que donaran accés al CTI,
situat al costat nord, i al camí del Racó, situat al costa sud. La separació entre les dues calçades, 30 m,
permetrà que en un futur, si fa falta, apareguin unes calçades centrals a diferent nivell. Això podria tenir
sentit si a la C31 se li dona una continuïtat, que ara no té ni està prevista a curt o mig termini, creuant
Salou i la via del ferrocarril. Per tant, ara es proposa reconvertir la C31 amb dues calçades separades
amb 2 carrils per sentit a l’entorn de la rotonda sud, i un tram més llarg de dues calçades separades per
una ampla mediana. La separació entre calçades oscil·la entre 30 (a la rotonda) i 2 metres. La velocitat
màxima recomanada entre rotondes és de 50 km/h tenint en compte que serà una via pacificada, i de 40
km/h al seu entorn. El tram disposarà de 4 carrils a la calçada nord i 3 a la sud. A continuació es mostren
dues seccions orientatives d’aquest vial, una a la part central i l’altra a la intersecció amb la rotonda est:

Anàlisi de les característiques bàsiques per trams de la nova vialitat. Font: elaboració pròpia

a. El tram nord proposat presenta un tram en viaducte 1+1 d’accés a l’àmbit que, en arribar a nivell del
terreny, es converteix en un 2+2 de calçada única. Les velocitats màximes recomanades per aquests
trams són 40 km/ als vials d’entrada/sortida de l’A-7, 50 km/h en el tram d’1+1, 50 en el 2+2 km/h i 40
km/h a l’entorn de la rotonda est.

Figura 56.
Figura 54.

Seccions del tram A. Font: PDU

b. El tram transversal entre rotondes proposat presenta un tram de dos calçades separades amb 2 carrils
per sentit a l’entorn de la rotonda sud, i un tram més llarg de calçada única amb mediana. La separació
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Seccions del tram C. Font: PDU

d. Finalment, el tram entre la nova rotonda oest i la rotonda entre les avingudes dels Països Catalans i Batlle
Pere Molas tindrà una secció 2+2 amb una mediana intermèdia, que donarà una separació de 2,3m. La
velocitat màxima recomanada entre rotondes és de 50 i de 40 km/h al seu entorn.
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6.2.2

ALTERNATIVES D’ENLLAÇ A L’A7 ESTUDIADES

El PDU proposa, en el plànol o.08_Actuacions Singulars, noves connexions amb l’autovia A-7 que permetrien
reforçar l’oferta infraestructural actual; l’objectiu és assegurar un nivell de servei adequat al trànsit rodat que es
preveu accedeixi a l’àmbit un cop aquest estigui totalment desenvolupat. Els nous enllaços, a efectes de claredat,
s’han dividit en dos àmbits.

Figura 57.

Seccions del tram D. Font: PDU

L’amplada de disseny dels carrils dels nous vials proposats és de 3,5 metres.
→ Velocitat i carrils de circulació
En els plànols que s’adjunten a continuació es pot observar els límits de velocitat i el nombre de carrils previstos
pels diferents vials.

Figura 59.

Alternatives d’enllaç a l’a7 estudiades. Font: PDU

Pel que fa a l’àmbit est, el PDU proposa dues alternatives per a les connexions:




Alternativa Est – A: consisteix un una nova entrada al tronc central de l’A-7 sentit Tarragona des de la
sortida actual de Port Aventura, a més d’un viaducte sobre la rotonda actual de l’A-7 que connectaria
directament el nucli de Vila-seca amb la Carretera de la Pineda.
Alternativa Est – B: inclou també l’accés al tronc central de l’A-7 esmentat en l’alternativa A, i substituiria
el viaducte sobre la rotonda amb una remodelació dels accessos a Port Aventura i a l’A-7 pel costat nord
de l’autovia.

D’altra banda, per a l’àmbit oest es proposen tres alternatives:

Figura 58.

Màximes velocitat recomanades i nombre de carrils de la xarxa viària futura a l’àmbit del CRT. Font: elaboració
pròpia

La velocitat màxima de circulació pels vials de plataforma única i els vials interns privats on convisquin els
vehicles motoritzats amb la bicicleta i els vianants serà de 20 km/h, mentre que si disposen d’una vorera o un altre
tipus de zona de pas segregat per als vianants es recomana que es limiti la velocitat màxima dels vehicles a 30
km/h.
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Alternativa Oest – A: es basa en la connexió amb les vies col·lectores de l’A-7, en sentit Tarragona i
Castelló, a través de dos viaductes de nova execució.
Alternativa Oest – B: preveu l’enllaç a través de l’accés actual a Port Aventura, ampliant en allò que sigui
necessari els ramals d’entrada i sortida existents. Aquesta alternativa inclouria també la remodelació dels
accessos a Port Aventura i a l’A-7 pel costat nord de l’autovia, com en el cas de l’Alternativa Est – B.
Alternativa Oest – C: incorpora les actuacions previstes en l’alternativa Oest – B i, a més, el tram de vial
de connexió amb la C-14 i A-7/AP-7 situat al nord de la traça viària que apareix al POUM de Salou. En
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qualsevol cas, aquesta alternativa només es podria desenvolupar si la resta de vial situat al municipi de
Salou s’ha desenvolupat a càrrec dels planejaments derivats del POUM de Salou.
El present estudi inclou com a annex un Estudi de Trànsit5 en el qual, a banda de la pròpia xarxa interna del CRT,
s’ha avaluat l’impacte de les sol·licitacions de trànsit futures en el sistema A-7/AP-7.

6.2.3

AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR EN LA XARXA
VIÀRIA

En el present apartat s’estudia l’impacte de la mobilitat generada pel sector en la xarxa viària prevista. En l’Annex
al present document “Estudi de trànsit” es troba desenvolupat amb més profunditat el present apartat6.
→ Nou graf i nous centroides

D’entre les alternatives exposades, la solució modelitzada ha estat, a l’igual que en el document de segona
aprovació inicial, la que contempla dos nous viaductes en l’àmbit oest (Alternativa Oest - A); i, pel que fa a l’àmbit
est, la que inclou el nou viaducte de connexió entre Vila-seca i la Carretera de la Pineda (Alternativa Est - A). La
simulació de trànsit conclou que aquests nous enllaços són capaços d’assegurar un nivell de servei adequat per a
la situació futura, fins i tot per a l’hora punta en escenari de temporada alta.

Arrel dels nous creixements del CRT i de les noves infraestructures viàries previstes es dissenya el graf i els
centroides de la futura xarxa viària.

Pel que fa a les alternatives Oest – B/C i Est – B, s’han incorporat en el document arran dels informes i
al·legacions de diversos agents del territori i, tot i que han estat també analitzades durant la fase de redacció de
l’estudi de trànsit, no ha estat possible donar-hi el mateix grau de detall. En qualsevol cas, s’ha de remarcar que
la tria entre aquestes o altres alternatives que puguin sorgir més endavant es concretarà a través dels estudis
informatius o documents que resultin preceptius.

Els nou graf i els nous centroides són:

Les noves infraestructures viàries són: nous accessos a l’A-7, el vial de l’A-7 al CRT, el vial del CRT (C-31
pacificada) i el nou vial dels prats amb connexió directa de la ZAL a l’A7.

Finalment, cal indicar que la solució d’accessos proposada per l’Ajuntament de Salou en el seu informe a la
segona aprovació inicial s’ha analitzat també a través del programa de simulació de trànsit. Els resultats indiquen
que aquesta solució seria insuficient per a les necessitats del planejament proposat, carregant especialment
alguns vials del terme municipal de Salou. Els resultats i conclusions de la simulació s’han incorporat com a
annex a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. Això no obstant, aquesta solució es pot considerar
complementària a les proposades pel present PDU i es pot desenvolupar en el marc del planejament municipal de
Salou.

Figura 60.

5

Veure Annex 4: Estudi de trànsit
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Nous centroides
Platja 1
Platja 2
Platja 3
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud est
Residencial sud est
Centre convencions
CTI 1
CTI 2
SS1
Hipódrom
Port Aventura i Ferrari Land
ZAL
Taula 41.

Potencial de generació/atracció de
vehicles dels centroides interns del CRT
Platja 1
3.00%
Platja 2
3.00%
Platja 3
3.00%
Residencial sud
1.92%
Residencial sud
3.83%
Residencial sud
3.83%
Residencial sud
1.92%
Residencial sud est
2.25%
Residencial sud est
2.25%
Centre convencions
5.00%
CTI 1
7.00%
CTI 2
7.00%
SS1
46.00%
Hipódrom
4.00%
Port Aventura i Ferrari Land
6%
ZAL

Nous centroides de l’escenari PDU. Font: elaboració pròpia

→ Proposta d’assignació dels viatges a la xarxa
Taula 43.

Donada la falta d’informació prèvia que permeti analitzar les tendències de mobilitat que pot arribar a atreure un
sector com el que es pretén desenvolupar, el següent estudi ha optat per considerar unes hipòtesis raonables
d’origen / destí dels nous viatges generats.
D’aquesta forma s’ha atorgat als diferents corredors d’accés al sector un percentatge dels viatges per tal de poder
realitzar l’assignació de trànsit al model:

OD DESPLAÇAMENTS CONNEXIÓ CTI
Salou
6%
Autovia A-7 sud
12%
Autopisat AP-7 sud
12%
C-14
7%
T-315
10%
Autopisat AP-7 nord
20%
Autovia A-7 nord
15%
Tarragona
7%
Port Aventura
5%
La Pineda
6%
100%
Taula 42.

Potencial de generació/atracció de desplaçaments dels centroides interns del CRT. Font: elaboració pròpia

També s’ha tingut en compte els desplaçaments que generarà la ZAL i els orígens i destinacions previstos per
l’estudi de mobilitat d’aquest desenvolupament.
Finalment, s’ha previst que la demanda actual incrementarà un 0,5% anual, tal i com ho ha fet de mitjana els
darrers 15 anys segons dades del Ministeri de Foment referents a les carreteres de l’estat (sigui de qui en sigui la
titularitat).
Amb els viatges calculats per l’assignació de la matriu actual (apartat 2.2.3 Funcionament de la xarxa viària
actual) i la distribució hipotètica proposada, s’obté la corresponent matriu O/D. La conversió s’ha realitzat
mitjançant la introducció de files i columnes mitjançant nous centroides que alberguin els desplaçaments generats
en els nous sectors.

Origen i destinació dels desplaçaments de connexió. Font: elaboració pròpia

Per altra banda, el conjunt de desplaçaments interns es considera que es generen de forma proporcional als
viatges generats en cada subsector, tot i que mantenint certa equitat en l’assignació espacial dels mateixos.
D’aquesta manera s’ha considerat que el potencial de generació/atracció de desplaçaments dels centroides
interns del CRT serà el següent:
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→ Resultats de la simulació
Donada la xarxa futura, la sol·licitació de trànsit i la generació de nous viatges estimada, s’ha procedit a estudiar
si la xarxa proposada és capaç d’absorbir la demanda prevista.

Desembre 2016

S’ha estudiat el comportament del vial d’accés als CTI, la C-31 pacificada, segons 4 alternatives de funcionament.
En els esquemes que s’adjunten a continuació es mostren les connexions i els moviments que es permeten en
cadascuna de les opcions estudiades:
OPCIÓ A

OPCIÓ B

CTI

CTI
FS=0,7

SALOU

TARRAGONA

FS=0,7

SALOU

FS=1

FS=0,7

OPCIÓ C

OPCIÓ D

CTI

CTI
FS=0,7

SALOU

TARRAGONA

FS=0,7

TARRAGONA

SALOU

FS=0,7

TARRAGONA

FS=0,7

FS=fase semafòrica
Figura 62.

Figura 61.

Nivell de servei en l’escenari futur. Font: elaboració pròpia

Alternatives de funcionament del vial pacificat de la C-31. Font: elaboració pròpia

La C-31 es converteix en una via urbana. L’opció A preveu l’accés i sortida als CTI mitjançant la calçada nord de
la via. En les opcions B, C i D es preveuen 2 creuaments a nivell per a accedir al CTI i per a passos de vianants i
bicicletes entre els 2 costats de la via.

Lògicament, es denota un increment apreciable de les intensitats de trànsit respecte l’escenari actual. A
continuació es destaquen les principals conclusions:
Un cop efectuades les actuacions proposades, els nivells de servei que s’obtenen de la simulació serien
acceptables, a excepció de punts aïllats de la xarxa.
L’enllaç de l’A-7 amb Port Aventura empitjora assolint nivell E/D degut a l’increment de la demanda generada
bàsicament per la implantació de Ferrari Land. En bona mesura el coll d’ampolla d’aquest punt és el peatge
d’accés a Port Aventura.
La solució proposada per a l’enllaç A-7- CRT garanteix un accés fluid al CRT i no carrega més l’enllaç actual de
Port Aventura.
L’Avinguda de la pedrera i Pla de Maset presenta un nivell de servei E. Es tracta del punt d’accés a les platges i a
equipaments d’oci en l’hora punta del mes d’agost.
El vial dels Prats, previst com a vial directe entre la Zal i l’A-7, i la nova connexió d’aquest amb l’A-7 funcionen bé,
assolint nivells de servei B/C.
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El model mostra els següents resultats per a cadascun dels escenaris:
OPCIÓ A

OPCIÓ B

ESCENARIS
-Hora punta AgostVehicles assignats
Distància mitjana (km)
Veh-km
Veh-h
V mitja [km/h]
Trams I.S.>100%
Taula 44.

PDU - A
- 202534 310
10.94
375 205
5 593
67.08
53

PDU - B
- 202534 310
10.91
374 310
5 583
67.04
47

PDU - C
- 202534 310
10.94
375 377
5 600
67.03
54

PDU - D
- 202534 310
10.90
374 148
5 596
66.86
53

Resultats de l’assignació de trànsit per a les diferents alternatives de vial del CTI. Font: Elaboració pròpia

→ Comparativa entre la situació actual, el Planejament vigent i la proposta del PDU
OPCIÓ C

OPCIÓ D

A continuació s’adjunten les imatges amb la modelització de la situació actual, el planejament vigent i la proposta
del PDU. Aquestes permeten veure i comparar com carrega la xarxa cadascun dels escenaris.

SITUACIÓ ACTUAL

Figura 63.

Model de les diferents alternatives de configuració de la C-31. Font: elaboració pròpia

L’alternativa que millor funciona és la B. Aquesta permet l’entrada i sortida de vehicles al CTI des de la calçada
nord i només la sortida en sentit Tarragona cap a la calçada sud.
La solució D, que permet tots els moviments, és molt similar a la B però pot portar a en algun cas a un nivell de
congestió elevat els vials transversals que permeten anar de la calçada nord a la sud i al vial de la Pedrera.
La solució A, en la qual no hi ha pas entre els 2 sentits i hi ha flux lliure en el canto sud, obliga a itineraris més
llargs i carrega més la xarxa.
L’opció C es comporta de manera molt similar a l’opció A, sent la pitjor de les alternatives amb connexió entre les
2 calçades de la via.
En el quadre que es presenta a continuació es mostren, per a cadascuna de les alternatives, les següents dades:
distància mitjana de recorregut, vehicles per km, vehicles hora, velocitat mitjana i trams de congestió. Es pot
veure que, tot i que les dades són força similars, l’alternativa B és la que millor respon.
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PLANEJAMENT VIGENT

Observem com els diferents escenaris van carregant de diferent manera la xarxa viària.
La situació actual presenta algun trams amb nivell de servei D però en general es comporta amb nivells A/C.
Aquests trams són bàsicament els accessos a les platges i a Port Aventura.
El planejament vigent, que genera nova mobilitat respecte la situació actual però no preveu nous vials ni enllaços
de connexió amb l’A-7, porta a trams puntuals, que en la situació actual presenten nivell C, a assolir nivell D/E.
Això succeeix als vials d’accés a la platja, la carretera T-3148 i la ronda de Salou.
El planejament previst pel PDU afegeix al sistema més mobilitat que l’escenari del planejament vigent però també
preveu la construcció d’un nou vial i un nou enllaç de l’A-7 a l’àmbit del CTI. A més, aquest escenari també preveu
que els trànsits de la ZAL tinguin una connexió independent fins l’A-7 mitjançant el nou vial dels Prats que es
desconnecta de la C-31 i de la TV-3148. S’observa com, gràcies a la nova vialitat prevista, l’escenari de simulació
del PDU millora la mobilitat de l’àmbit respecte l’escenari del planejament vigent. Per una banda es millora el
nivell de servei de la carretera T-3148 i de la ronda de Salou gràcies als nous enllaços i vials previstos. Per l’altra
banda, afegeix a l’escenari vigent un volum de vehicles que bàsicament afecten el vial de la C-31, amb un tram
amb nivell de servei E, i l’Avinguda de la pedrera i Pla de Maset a nivells de servei E. Cal tenir en compte que la
situació simulada és l’hora punta del mes d’agost.
Els paràmetres de vehicles assignats, distància mitjana recorregutda, vehicles-km, vehicles-h, velocitat mitjana i
trams de congestió dels 3 escenaris són els següents:

ESCENARIS
-Hora punta AgostVehicles assignats
Distància mitjana (km)
Veh-km
Veh-h
V mitja [km/h]
Trams I.S.>100%

PROPOSTA PDU

Taula 45.

BASE
-201526 274
11.18
293 780
4 017
73.13
26

PLAVIGENT
-202533 638
11.00
370 150
5 613
65.95
55

PDU - B
- 202534 310
10.91
374 310
5 583
67.04
47

Resultats de l’assignació de trànsit per als 3 escenaris. Font: Elaboració pròpia

→ Enllaços a l’A7
Un cop efectuades les actuacions proposades, els nivells de servei que s’obtenen per a la via A7 i els vials de
connexió a aquesta són acceptables. Cal tenir en compte que l’anàlisi s’ha dut a terme per l’hora punta del mes
d’agost.
Els nivells de servei més desfavorable s’observen als ramals d’accés i sortida de l’A7, concretament:
-

-

Figura 64.

Comparativa entre la situació actual, el Planejament vigent i la proposta del PDU. Font: elaboració pròpia
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A la rotonda de Vila-seca que connecta l’A7 i la carretera de la Pineda es presenten nivells de servei E i F
en funció del ramal. El ramal amb nivell F és el que connecta els vehicles procedents de l’A7 nord amb la
rotonda.
L’enllaç de l’A-7 amb Port Aventura empitjora assolint nivell C/D degut a l’increment de la demanda
generada bàsicament per la implantació de Ferrari Land. En bona mesura el coll d’ampolla d’aquest punt
és el peatge d’accés a Port Aventura.
L’enllaç de la A7 amb la C-14, amb intensitats de trànsit elevades ja a dia d’avui, empitjora lleugerament
el seu nivell de servei. Concretament la rotonda de connexió i el ramal de sortida de l’A7 procedent del
sud presenten nivell F.
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El tronc de l’A7 presenta en tot el tram d’estudi nivells de servei bons (B-D).
SITUACIÓ ACTUAL

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

PROPOSTA PDU
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6.3 APARCAMENTS
En el present apartat s’estudia:
-

Les necessitats d’aparcament fora de la via pública segons determina la llei: per als usos residencials i
per a les estacions.

Desembre 2016

En el cas de l’àrea comercial la previsió mínima de places d’aparcament serà d’una plaça de garatges per cada
50m2 construïts, o fracció de superfície construïda i per a les parcel·les hoteleres una zona d’aparcament
d’autocars a l’interior de la unitat edificatòria, amb la previsió d’una plaça per cada 100 habitacions.
Aproximació a les necessitats d’aparcament fora de la via pública per a la resta d’usos

-

Places d’aparcament fora de la via pública segons l’ “Estudi de mobilitat del Pla Parcial Urbanístic del
subsector 2 del Centre Recreatiu i Turístic dels municipis de Vila-seca i Salou” (ALG 2006)

Es considera que les necessitats d’aparcament de la resta d’usos (comercial, hoteler, joc, etc.) cal que es
resolguin dins de les edificacions i/o les parcel·les, no en via pública. Per a fer-ho cada activitat haurà de dur a
terme un estudi acurat per tal de dimensionar les necessitats d’aparcament en funció del comportament previst
per als seus usuaris.

-

Les necessitats d’aparcament fora de la via pública per a la resta d’usos.

En aquest sentit, es proposa que els vials d’accés i interns al CTI no tinguin reserva d’aparcament en calçada.

-

Les necessitats de reserva d’aparcaments per a PMR.

Per als aparcaments dels equipaments comercials, l’estudi “Indicadors de mobilitat als grans equipaments
comercials” (Generalitat de Catalunya) recomana la localització d’un accés cada 800 places d’aparcament
(considerant 2 barreres per entrada i 2 per sortida). A partir de 800 places s’aconsella col·locar els accessos en
façanes diferents. No obstant aquestes recomanacions també es considera que és necessari que cada projecte
realitzi el treball de comptatge i planificació dels accessos a l’aparcament garantint que no generaran cues en les
vies i interseccions properes.

Places d’aparcament fora de la via pública segons determina el Decret 344/2006
El Decret estableix que el nombre de places d’aparcament que cal preveure en els àmbits amb ús residencial és:
-

1 plaça de cotxe per habitatge o per cada 100 m2 de sostre o fracció

-

0,5 places de moto per habitatge o per cada 200 m2 de sostre o fracció.

En la taula següent s’observa el nombre d’aparcaments per a cotxe i per a moto que el Decret proposa preveure
fora de la via pública per a l’ús residencial: 3.868 places d’aparcament de cotxe i 1.934 de moto.

Zona residencial
Taula 46.

Aparcaments per a cotxe
Aparcaments per a moto
m2 sostre aparcaments/100m2st
aparcaments
aparcaments/100m2st
aparcaments
386.812 1 aparc/100m2st
3.868 aparcaments 1 aparc/200m2st
1.934 aparcaments
Nombre de places d’aparcament de cotxe fora de via pública per a usos residencials segons estableix el
Decret. Font: Elaboració pròpia

Places d’aparcament fora de la via pública fixades per la normativa del PDU
Les reserves d’aparcament fixades normativament pel PDU en sòl urbà consolidat, són les provinents dels
diferents planejaments derivats anteriors (pla parcial Rambla del Parc, pla parcial Subsector 2, etc) que,
majoritàriament, són coincidents amb les que estableix el POUM de Salou (2003) per a cadascun dels usos. Així
mateix, les reserves fixades pel PDU pels tres nous sectors que delimita (sector 1 CTI, sector 2 Nord i sector 3
CC) s’han equiparat, igualment, a les establertes pel POUM de Salou i que segons l’ús són les següents: 1 plaça/
5 places d’allotjament (ús hoteler); 1 plaça/ 25 m² de superfície de venda o 2 places/ 100 m²st en cas de grans
establiments (ús comercial); i 1 plaça/ 4 persones d’aforament (altres usos).

Reserves d’aparcament per a PMR
Cal complir amb els requeriments relatius a places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda establerts
per l’Ordre VIV / 561/20107, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l' accés i utilització dels espais públics urbanitzats. En aquesta s’estableix
la necessitat de garantir:
-

Aquestes places hauran de tenir una superfície rectangular mínima de 3,30 per 4,50 metres.
També cal acomplir amb el que estableix el DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat8. Aquest decret estableix que:
Una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits següents:
-

Places d’aparcament fora de la via pública segons l’ “Estudi de mobilitat del Pla Parcial Urbanístic del
subsector 2 del Centre Recreatiu i Turístic dels municipis de Vila-seca i Salou” (ALG 2006)

-

En aquest estudi es fa la següent recomanació per a les places d’aparcament:
-

En espais públics 1 plaça d’aparcament destinada a persones amb mobilitat reduïda per cada 40 places.
En la resta d’espais cal aplicar el contingut del Codi tècnic d’edificació i el Codi d’accessibilitat.

Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 mx4,50 m en bateria i 2,00 mx4,50 m en filera.
Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m
davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m
amb l'amplada de la plaça. L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants
adaptat.
Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció reservat a persones amb
mobilitat reduïda.

2 places d’aparcament per habitatge per a les zones residencials plurifamiliars.
7

-

3 places d’aparcament per habitatge per a la zona residencial unifamiliar tipus 2.

-

4 places d’habitatge per a la zona residencial unifamiliar tipus 1.

Veure Annex 2: Criteris de disseny establerts per l’Ordre VIV/561/2010
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Veure Annex 3: Criteris establerts pel DECRET 135/1995 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
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-

En les zones d'aparcament que serveixin específicament a equipaments i espais d'ús públic, es
reservaran permanentment, tant a prop com sigui possible dels accessos de vianants, places adaptades
en la proporció següent:
o
o
o

-
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Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció.
De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 places o fracció.
De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 places o fracció.

Les zones d'aparcament han de tenir un itinerari de vianants adaptat que comuniqui les places
reservades amb la via pública.

Aparcaments per a motocicletes
Es recomana habilitar reserves d’aparcament per a motocicletes, tant a la via pública com als aparcaments situats
als interiors de les edificacions, per tal d’evitar l’estacionament indegut a sobre de les voreres.

6.4 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
6.4.1

PROPOSTES DERIVADES DE LES PREVISIONS DE L’EAMG

Es preveu que diàriament es duran a terme 26.923 desplaçaments en transport públic: 19.405 en autobús i 7.518
en modes ferroviaris. En hora punta es preveuen 2.911 desplaçaments en autobús i 1.128 en modes ferroviaris.
Això representa que el 13% dels desplaçaments es duran a terme en transport públic.

Desplaçaments/dia
Desplaçaments/HP
% sobre el total
Taula 47.

Autobús
19.405
2.911
9%

Tren
7.518
1.128
4%

Total T.públic
26.923
4.038
13%

Desplaçaments en transport públic previstos. Font: elaboració pròpia

Per a fer front a l’elevada demanda prevista en transport públic caldrà una oferta potent. Aquesta oferta estarà
formada per la xarxa ferroviària prevista pel Camp de Tarragona i per una xarxa d’autobusos d’altes prestacions.
→ Accessibilitat de la xarxa de transport públic
Pel que fa als criteris d’accessibilitat cal veure els requisits establerts pel DECRET 135/1995 de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat perquè aquests
siguin segurs, còmodes i accessibles9.





Amb la posada en servei de la "variant de Vandellòs" del Corredor Mediterrani, els serveis normals de
Renfe deixaran de passar per aquesta estació, de manera que només hi podran donar servei, en fons de
sac, els trens "especials Port Aventura" provinents de Tarragona i Barcelona. Això suposa certament una
limitació al potencial de l'estació.
La proposta del "TramCamp" assumeix la reutilització de la xarxa ferroviària que quedarà en desús a
Salou i a Cambrils per a prestar-hi serveis de caire local del Camp de Tarragona. Podria ser tipus trentramvia. Aquests serveis passarien també per l'estació de Port Aventura.

Segons com es projectin les infraestructures i serveis de les dues anteriors propostes, aquestes poden ser o no
compatibles entre sí. Per tant, hi ha una important incertesa sobre com evolucionaran els serveis ferroviaris que
més directament podrien donar servei al CRT. D'altra banda, la pròpia importància del desenvolupament del CRT
hauria de condicionar el desenvolupament de la infraestructura i dels serveis en el sentit de que el ferrocarril (en
versió convencional, tren-tramvia o ambdues simultàniament) faci una aportació significativa a la mobilitat del
CRT.
Per tant, fem la hipòtesi de que això ha de ser així, encara que en el moment present no coneixem quina serà la
configuració precisa d'aquests serveis. Un servei de 4 trens en hora punta podria transportar uns 1.200 viatgers (4
x 300) amb destí al CRT, la qual cosa podria significar uns 8.000 viatgers/dia a l'estació, valor d'una estació
important de ferrocarril de rodalies o de tramvia.
→ Xarxa d’autobusos
La futura xarxa d’autobusos de l’àmbit haurà de ser d’altes prestacions; caldrà que ofereixi als usuaris uns serveis
que complexin els següents requisits:
-

Connexió amb els principals nuclis i les infraestructures de transport fixes del Camp de Tarragona.
Elevada freqüència de pas.
Capacitat dels vehicles adequada a la demanda.
Sistema d’informació a l’usuari mitjançant aplicacions i teleindicadors a les parades.

La pròpia naturalesa de les activitats del CRT, així com la incertesa de l'evolució de la xarxa ferroviària (almenys
pel que fa a terminis de les obres i serveis que posaran el marxa els operadors), fa que en aquests moments sigui
impossible fer una planificació de les línies d'autobús i dels seus horaris i freqüències. Tot i això, es proposa una
primera aproximació de les línies que podrien donar servei a l’àmbit i es fa una hipòtesis del nombre d’usuaris que
podrien transportar. Aquesta previsió es duu a terme per tal de fer-se a la idea de quin tipus de dimensió
(vehicles, km recorreguts, costos, etc.) tindrà la futura xarxa d’autobusos del CRT.
Xarxa d’autobusos interurbans:

→ Xarxa ferroviària:
L'estació actual de Port Aventura es la única dins de l'àmbit del CRT, tant en l'actualitat com en els diferents
documents de planejament d'infraestructures existents.
La configuració dels serveis ferroviaris que es prestaran en un futur en aquesta estació, que hauria de tenir un
paper significatiu en la mobilitat de l'àmbit, és incerta:

Desplaçaments en transport públic interurbà
Aeroport Reus-Est. Central Corredor Med.
Vila-Seca-Salou-CRT-La Pineda
Cambrils - Salou
AVE Camp de Tarragona, Lleida i prov.
Tarragona
Reus
TOTAL
Taula 48.

Percentatge Desplaçaments HPBusos Hp
5%
110
30%
657
20%
438
5%
110
25%
548
15%
329
100%
2.191

Busos dia
2
13
9
2
11
7
44

Distància
15
88
58
15
73
44
292

Km/dia
12
10
15
25
12
15

180
876
876
365
847
657
3.802

Proposta de línies/corredors a servir per transport públic interurbà. Font: elaboració pròpia
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Xarxa d’autobusos suburbana/interna:

Els itineraris d’accés a les parades i estacions haurà de ser accessible per als vianant i les bicicletes. En aquest
sentit, es proposa dotar totes les parades d’aparcaments per a bicicletes.

Desplaçaments en transport públic urbà
Línia Vila-seca-Salou-CRT-La Pineda
Taula 49.

Busos/dia
96

Distància
8

Km/dia
768

Proposta de línia transport públic urbà. Font: elaboració pròpia

Tant en el quadre de transport interurbà com en el de transport urbà apareix la línia Vila-seca, Salou, CRT i la
Pineda. Aquesta vertebra l’àmbit més proper i l’àmbit intern del CRT, unint els seus principals pols generadors de
mobilitat amb un itinerari i un temps de trajecte atractius, tot garantint el radi d’accessibilitat de 750 metres que
estableix el Decret. Es pot sumar els busos dia de la proposta interurbana (88) als busos dia de la proposta
anomenada com a urbana (96). Això suma un total de 184 expedicions diàries, 28 expedicions en hora punta. Un
bus cada 2 minuts i mig. El recorregut d’aquesta línia podria ser el següent:

→ Intermodalitat
Els principals punts d’intermodalitat entre els diferents modes són:
-

Parades d’autobusos interurbans i interns del sector.
Estació d’autobusos de Tarragona.
Estació de ferrocarril de Port Aventura.
Estació de ferrocarril de Tarragona.
Estació d’AVE Camp de Tarragona, Lleida i província.
Estació Central del Corredor Mediterrani.
Estacions del TramCamp.
Aeroport de Reus.

Les mesures que cal preveure per aquests punts intermodals són les següents:
-

-

Els itineraris fins aquests punts han de ser accessibles, segurs i còmodes tant pels vianants com per les
bicicletes.
Cal dotar aquests punts d’aparcaments per a bicicletes.
La informació de l’oferta de transport públic ha de ser clara, actualitzada i complerta.
Quan la intermodalitat es produeixi entre modes de transport públic caldrà que:
o Els horaris estiguin coordinats en la mesura del possible.
o L’itinerari d’intercanvi sigui el més curt possible.
o La informació per dur a terme l’intercanvi sigui clara.
Es proposa crear díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als treballadors. Aquesta
haurà de recollir totes les opcions d’intermodalitat disponibles.
Es proposa crear díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als visitants. Aquesta haurà
de recollir totes les opcions d’intermodalitat disponibles.

6.4.2

PROPOSTES DERIVADES D’ESTUDIS PREVIS

Com s’ha vist a l’anàlisi de la situació actual, la xarxa d’autobusos actual presenta una sèrie de punts millorables
en els quals cal dur a terme una sèrie de mesures que incentivin tant als treballadors com als viatgers a utilitzar el
transport públic per tal d’aconseguir treure quota del vehicle privat al repartiment modal.
En aquest sentit, a continuació es plantejaran un grup de propostes i recomanacions per a fomentar l’accés en
transport públic al CRT, algunes basades en les observacions de la situació actual i altres recollides dels
següents estudis:
Figura 65.

Proposta de recorregut de la línia sub-urbana. Font: elaboració pròpia

S'han esbossat doncs una sèrie de corredors o línies que uneixin els nodes esmentats amb el punts d'atracció del
CRT, la qual cosa permet també identificar els itineraris principals per als autobusos i la conveniència d'establir
carrils bus en la xarxa viària. En general, en l'àmbit del CRT hi ha una potent xarxa viària de recent construcció,
de manera que no es realista plantejar actuacions que impliquin obres de remodelació d'aquesta xarxa. En canvi,
es proposa dotar de carrils bus la nova vialitat específica d'accés al nou nucli de casinos, hotels i centres
comercials, ja que, tal com s'ha comentat, els modes de transport públic per carretera (autobús, autocar, taxi)
seran els que hauran de donar servei directe a la major part del CTI, atès que es preveu una majoria d’atracció de
turisme internacional provinent dels ports de Barcelona i Tarragona, així com, dels aeroports del Prat i de Reus.
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-

Recomanacions de mobilitat per al centre recreatiu i turístic de Vila-Seca i Salou (ATM Tarragona, maig
2012)
Indicadors de mobilitat dels equipaments comercials (ATM Tarragona, Generalitat de Catalunya)

En primer lloc es proposa millorar la qualitat de la infraestructura actual, incidint en els següents punts:
-

Realitzar un inventari de parades del transport públic del CRT, detallant la seva ubicació exacta, el tipus
de mobiliari existent i la informació detallada a cada una. Cal, per una banda, que aquelles que estiguin
en desús desapareguin de totes les fonts d’informació actual de la companyia d’explotació i dels diversos
organismes públics (tant digital com en paper). Per l’altra, cal que en aquells indrets on l’autobús pari hi
hagi sempre algun element que indiqui que en aquell punt hi ha una parada, seguint la recomanació del
següent paràgraf.
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Millorar la informació que es presenti a cada parada de manera que l’usuari conegui amb claredat el
servei que utilitza.

-

En aquest sentit, l’estudi de l’ATM recomana que les parades compleixin les indicacions del PTVC 20082012 i, per tant, haurien de disposar dels següents elements bàsics:

-

o
o
o
o
o
o

Nom de la parada
Una imatge de la xarxa
Codi i destinació de les línies que donen servei a la parada
Horaris actualitzats amb períodes de validesa
Esquema de l’itinerari de la línia
Informació general: logotip de l’empresa, telèfon d’informació, web i principals tarifes

Es recomana l’adaptació per a PMR de les noves parades adjuntes al complex. És aconsellable que el
promotor/operador col·labori en l’adaptació, i que el nou establiment disposi d’una plataforma d’accés que
faciliti l’aproximació de l’autobús a la parada.
Finalment es recomana la coordinació dels autobusos amb els torns de treball, de manera que es fomenti
l’ús del transport públic per part dels treballadors i es redueixi l’ocupació de l’aparcament. En el context
dels nous establiments d’oci previstos, generalment els torns de treball no obeiran als horaris habituals,
donat que l’oferta és contínua. Així doncs, es recomana la realització d’un estudi previ que determini
quins són els horaris més recurrents d’entrada i sortida dels treballadors per establir-hi el servei
corresponent.

Cal tenir en compte que la majoria de les parades que disposen d’horaris, els presenten mitjançant un
paper enganxat amb cinta adhesiva en un pal de parada. Es recomana que tota la informació que es doni
tingui mesures de protecció que evitin que puguin ser eliminades amb facilitat.
També de l’estudi de l’ATM es recomana la revisió de l’estat actual de la parada del recinte de Port
Aventura. En aquest context es recomana la millora de l’accessibilitat a la parada de bus ubicada a
l’estació de ferrocarril de Port Aventura, mitjançant la col·locació d’una vorera ample i una marquesina.
-

Millorar la informació als usuaris de la xarxa de transport públic interurbà. A més de la situació actual a les
pròpies parades, l’actual sistema d’informació que envolta el servei de transport públic és un dels punts
febles de la seva explotació. Es recomana la homogeneïtzació de la informació dels serveis d’una manera
clara, concisa i atractiva, de forma que no esdevingui un obstacle per a la seva utilització. Aquesta
informació haurà de ser de fàcil accés. En aquest sentit, des de les recomanacions per al centre recreatiu
i turístic de Vila-seca i Salou es posa especial èmfasi en la millora de la presentació i continguts de la web
dels operadors de transport i dels fullets d’informació, a les parades i als vehicles.

També de l’estudi de l’ATM però menys prioritàries, es recullen les següents recomanacions:
-

-

Garantir la qualitat del servei del transport públic interurbà, posant especial èmfasi en les mancances que
es desprenen de la comunicació i la gestió de la informació de les empreses operadores del transport
públic del CRT (en concret de l’empresa PLANA, que és la que dóna la majoria de serveis a l’àmbit).
Mitjançant la implementació d’un sistema de seguiment permanent de la qualitat mitjançant indicadors, un
sistema de seguiment de la qualitat percebuda pel client i la promoció dels canals de suggeriment de
l’ATM.
Incentivar l’ús del transport públic pels visitants regulars de Port Aventura mitjançant un estudi específic
per investigar els mecanismes que ho permeti.

A més, de l’estudi dels indicadors de mobilitat dels equipaments comercials també es recullen les següents
recomanacions:
-

-

Per tal que el servei de transport públic previst cobreixi la nova demanda generada a partir d’unes
condicions de comoditat òptimes, es recomana no superar l’ocupació màxima de 2,75 viatgers/m2 en
hora punta, paràmetre fixat pel PTVC 2008 – 2012.
Es recomana que les noves parades de transport públic previstes que cobreixin la nova demanda es
situïn el més a prop possible de l’entrada per a vianants dels nous establiments. En aquest sentit,
s’aconsella que la parada, degudament dimensionada, no estigui a una distància superior a 200 metres
de l’entrada principal per a vianants.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

Figura 66.

Proposta de la xarxa de transport públic. Font: elaboració pròpia
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6.5 XARXA DE VIANANTS
L’àmbit d’estudi presenta unes distàncies que en alguns casos seran llargues per als desplaçaments a peu. Tot i
això degut a les característiques del planejament previst es considera que tots els vials del CRT seran idonis per
als desplaçaments a peu ja que compleixen les condicions establertes pel Decret 344/200610, l’Ordre
VIV/561/201011 i el DECRET 135/1995 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat perquè aquests siguin segurs, còmodes i accessibles12. A
més, aquests cal que garanteixin els següents requisits:

Desembre 2016

Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants que compleixi els tots els criteris i condicions
mínims establerts per la llei (descrits anteriorment) en qüestions d’accessibilitat (amplada mínima de les
voreres, passos de vianants adaptats, etc.), seguretat (velocitats màximes dels vehicles, il·luminació,
etc.), funcionalitat (accés als equipaments i centres generadors de viatges, espais lliures i parades de
transport públic) i comoditat. En aquest sentit caldria revisar l’espai dedicat als vianants a les següents
vies:
o C/del Camí del Racó
o Av. de la Pedrera
o Extraradi del Recó de Salou (nou vial de connexió entre els CTI i la carretera T3148)
o C/Cap de Salou
o Vial d’accés als CTI, C-31 pacificada
o Convertir el C/Camí del Racó en un eix cívic per accedir al CTI en modes no motoritzats amb
passos de vianants en totes les seves interseccions. Preveure un espai per als vianants a l’accés des
d’aquest carrer al CTI.

-

La continuïtat en el territori i entre les diferents peces del PDU així com en l’interior d’aquestes.
La continuïtat i l’encaix de la xarxa, tant de vianants com de bicicletes, amb la xarxa dels municipis i
implantacions de l’entorn.
La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a vianants en els creuaments, interseccions i
rotondes. En aquest sentit caldrà que totes les cruïlles presentin passos de vianants degudament
senyalitzats, amb guals adaptats i bona visibilitat. Es proposa que no hi hagi vehicles aparcats abans dels
passos de vianants que dificultin la visibilitat. Totes les noves interseccions excepte una són del tipus
rotonda. Caldrà que els itineraris dels vianants aprofitin els ramals immediats de la rotonda per creuar la
calçada, aprofitant que són punts on la velocitat dels vehicles serà menor. Per tant s’haurà de garantir la
seguretat d’aquests passos, fent-los visibles des de qualsevol punt de la rotonda, amb una senyalització
adient i possibles elements moderadors de la velocitat. També caldria permeabilitzar els nous vials
proposats, de manera que aquests no suposin una barrera i obliguin a llargs recorreguts innecessaris. En
aquest sentit s’haurien de pacificar aquestes vies amb passos de vianants màxim cada 100 metres i altres
mesures que redueixin la velocitat dels vehicles, o bé crear passos a diferent nivell en cas que fos
necessari.

Es proposa que la xarxa de vianants sigui la següent:

-

Figura 67.

Proposta de la xarxa de vianants. Font: elaboració pròpia

10

Veure Annex 1: Criteris de disseny establerts pel Decret 344/2006

11

Veure Annex 2: Criteris de disseny establerts per l’Ordre VIV/561/2010.

12

Veure Annex 3: Criteris establerts pel DECRET 135/1995 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat perquè aquests siguin segurs, còmodes i accessibles
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Figura 68.

Nous creuaments, interseccions i rotondes pels vianants a l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia
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-

La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús i l’estació de ferrocarril de l’àmbit. S’haurà de garantir
que aquesta continuïtat s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat. En el present cas, la
totalitat de les parades de transport públic de l’àmbit s’ubiquen a la xarxa d’itineraris principals de
vianants. Fora del CRT, també caldrà realitzar itineraris segurs, còmodes i accessibles a les parades
situades a l’est de l’àmbit, amb passos de vianants adaptats abans de les parades i voreres amples i
protegides.

Desembre 2016

-

Preveure vials d’accés als espais lliures. En concret la xarxa d’itineraris principal proposada garanteix que
l’accés a aquests espais lliures es realitzi de manera directa des d’aquesta. Com s’observa en el plànol
següent, la ubicació dels espais lliures és en tots els casos adjacent a la xarxa o d’accés immediat.

Figura 70.

Figura 69.

Accessibilitat dels vianants a les parades de transport públic. Font: elaboració pròpia
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Accessibilitat dels vianants a la xarxa d’espais lliures. Font: elaboració pròpia

-

Crear passos de vianants visibles a totes les sortides/entrades de les noves rotondes de manera que
garanteixin la continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a vianants, amb possible ubicació
d’elements reductors de la velocitat. A més, garantir la visibilitat total dels passos des de qualsevol punt
de la intersecció.

-

Pacificar els trams de vial entre rotondes mitjançant passos de vianants continus que garanteixin la
permeabilitat del tram. Aquests hauran de ser correctament senyalitzats i ubicats, aprofitant la possible
implantació de semàfors o elements reductors de la velocitat
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6.6 XARXA DE BICICLETES
Les distàncies dins l’àmbit d’estudi fan possibles els desplaçaments en bicicleta. Els vials dissenyats pel
planejament del CRT ja preveuen la integració de la bicicleta com a element clau en la mobilitat.

Desembre 2016

Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

La xarxa de bicicletes s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat d’acord al que estableix el
“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” i les “Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de
Catalunya”.

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a ciclistes que compleixi els tots els criteris i condicions
mínims establerts per la llei (descrits anteriorment) en qüestions d’accessibilitat (amplades mínimes,
tipologia de via), seguretat (velocitats màximes dels vehicles, il·luminació, etc.), funcionalitat (accés als
equipaments i centres generadors de viatges, espais lliures i parades de transport públic) i comoditat. En
aquest sentit caldria revisar l’espai dedicat als ciclistes a les següents vies:
o C/del Camí del Racó
o Av. de la Pedrera
o Extraradi del Recó de Salou (nou vial de connexió entre els CTI i la carretera T3148)
o C/Cap de Salou
o Vial d’accés als CTI, C-31 pacificada. Aquest espai pot ser:

Es proposa que la xarxa de bicicletes sigui la següent:



Una carril bici en el mateix carrer, en cas que aquesta s’integri al territori convertint-se en
una via urbana.



Un camí o voral paral·lel al carrer.

o Convertir el C/Camí del Racó en un eix cívic per accedir al CTI en modes no motoritzats.
Preveure un espai per les bicicletes a l’accés des d’aquest carrer al CTI.
-

Els itineraris ciclistes dels nous vials s’hauran d’ajustar a una de les següents opcions:
o
o
o
o
o

Figura 71.

Proposta per a la xarxa de bicicletes. Font: Elaboració pròpia
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Carril bici segregat en calçada.
Vorera bici segregada del pas de vianants.
Vials de plataforma única, amb espais compartit de modes motoritzats i no motoritzats, màxim 20
km/h.
Cohabitació en calçada amb vehicles motoritzats, màxim 30 km/h i IMD de 1.000 vehicles.
Altres opcions com pista-bici o camí verd.

-

La continuïtat i l’encaix de la xarxa, tant de vianants com de bicicletes, amb la xarxa dels municipis i
implantacions de l’entorn.

-

La continuïtat en el territori i entre les diferents peces del PDU així com en l’interior d’aquestes.

-

Les característiques que hauran de tenir els carrils bici dels nous vials, descrites anteriorment, cal que es
mantinguin també en els punts de conflicte potencials com ara cruïlles, rotondes i interseccions.

-

La trajectòria de les bicicletes en les rotondes necessiten una atenció particular. Cal evitar l’escenari en
què el vehicle talla la trajectòria de les bicicletes. Una solució és incorporar el trànsit de les bicicletes a la
vorera de la rotonda, per damunt o al costat dels passos de vianants, sempre considerant que s’ha
d’afavorir un sistema segregat amb la cohabitació amb els vianants a l’alçada dels passos.

Figura 72.

Solució per a la intersecció amb rotonda. Font: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya
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-

Cal que els trams entre rotondes siguin permeables, de manera que aquests no suposin una barrera que
obligui a fer llargs recorreguts. En aquest sentit, s’haurien de pacificar aquestes vies amb passos de
ciclistes associats a semàfors o altres mesures que redueixin la velocitat dels vehicles, o bé crear passos
a diferent nivell en cas que fos necessari.

-

Quan les característiques de l’entorn ho permeten i la velocitat del vehicle privat és igual o inferior als
30km/h la bicicleta pot circular compartint la calçada amb el cotxe.

-

La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús i l’estació de ferrocarril de l’àmbit. En aquest sentit,
caldrà preveure aparcaments de bicicletes a les parades i estacions. També s’haurà de garantir que
aquesta continuïtat s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat. En el present cas, la
totalitat de les parades de transport públic de l’àmbit s’ubiquen a la xarxa d’itineraris principals de
ciclistes, la qual està formada per vials aptes per a l’ús de la bicicleta tant per pendents com per tipologia
(carrils bici, vials de convivència, etc.). Fora del CRT, caldrà realitzar itineraris segurs, còmodes i
accessibles a les parades situades a l’est de l’àmbit, principalment als punts d’aparcament de bicicletes
associats a les mateixes.

Desembre 2016

Figura 73.
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Accessibilitat dels ciclistes a les parades de transport públic. Font: elaboració pròpia
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-

Preveure vials d’accés als espais lliures. En concret la xarxa d’itineraris principal de ciclistes proposada
garanteix que l’accés a aquests espais lliures es realitzi de manera directa des d’aquesta. Com s’observa
en el plànol següent, la ubicació dels espais lliures és en tots els casos adjacent a la xarxa o d’accés
immediat.

Desembre 2016

-

La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a bicicletes en els creuaments, interseccions
i rotondes. Els itineraris per a vianants i ciclistes es mantindran separats en els passos de vianants.
D’altra banda, els vianants disposaran de preferència per creuar els carrils bici amb el perllongament dels
passos de vianants sobre la calçada en la infraestructura ciclista.

Figura 75.

Figura 74.

Nous creuaments, interseccions i rotondes pels vianants a l’àmbit del CRT. Font: elaboració pròpia

-

Política de la bicicleta. La bicicleta ha de ser una alternativa en la mobilitat al CRT per als següents tipus
de desplaçaments: desplaçaments interns, desplaçaments multimodals i desplaçaments CRT – Vila-seca
i Salou. Cal pensar en un sistema innovador i funcional que prengui força. Per a això caldrà pensar en:
els aparcaments, sistemes de bicicleta compartida, sistema de lloguer de bicicletes, bicicletes elèctriques,
entre d’altres.

-

Aparcaments. Cal dur a terme una bona xarxa d’aparcaments (full 2 del plànol 2.2). Es proposa dur a
terme una reserva d’aparcaments (veure següent apartat). També es proposa que s’estableixin una sèrie
d’aparcaments segurs: en empresa per als treballadors i a l’Estació de Renfe de Port Aventura.

-

Existència de bicicletes “nominals”. Les empreses poden estudiar la possibilitat d’oferir als seus
treballadors bicicletes d’ús personal per a garantir-ne la disponibilitat i la qualitat del servei.

Accessibilitat dels ciclistes a la xarxa d’espais lliures. Font: elaboració pròpia
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Desembre 2016

→ Aparcaments de bicicletes
Pel que fa a les determinacions d’aparcaments de bicicletes es donen indicacions per als sectors:
-

Sector Centre de Convencions
Sector nord
Sector sud

Per a la resta de sectors serà d’aplicació les determinacions del planejament vigent.
Això es fa en coherència amb el PDU que no dóna determinacions a nivell urbanístic per aquests sectors.
L’Annex 2 del Decret 344/2006 estableix unes reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes en funció de les
activitats i usos del sòl. Segons els usos i els ràtios establerts pel decret les places mínimes d’aparcaments per a
bicicletes són:
PROPOSTA PLACES APARCAMENT DE BICICLETES SEGONS DECRET 244/2006
Centre de convencions
24.612
m2 st 0,01 Aparc/m2st
Sector Centre de Convencions
SNC 3
2.000
m2 sòl 0,01 Aparc/m2sòl
(Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 plan. Espais lliures
Hoteler
50.000
m2 st 0,00 Aparc/m2st
Sector nord
SNC 2
12.824
m2 sòl 0,01 Aparc/m2sòl
(Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 plan. Espais lliures
Hoteler
425.000
m2 st 0,00 Aparc/m2st
Comercial
50.000
m2 st 0,01 Aparc/m2st
Sector CTI
Oci (Congressos, convencions, teatre)
120.000
m2 st 0,01 Aparc/m2st
SUD 1 (inclou en la zona CTI Parcel·la XXIIb Antic
Casino
30.000
m2 st 0,01 Aparc/m2st
sub sector 2 )
Equipaments baixa intesitat
45.525
m2 st 0,05 Aparc/m2st
Espais lliures
211.772
m2 sòl 0,01 Aparc/m2sòl
Estació tren

0,5 places/30 places ofertes de
circulació

0

viatgers

0,50 Aparc/30viatgers

TOTAL

Taula 50.

246
20
0
128
0
500
1.200
300
2.276
2.118

266
128

6.394

125

125

6.914

6.914

Reserves d’aparcaments per a bicicleta a preveure segons el Decret. Font: Elaboració pròpia

La proposta d’aparcaments per a bicicletes segons determinacions del Decret és de 6.914 places d’aparcament.
Es proposa que es vagin implantant les places d’aparcament de manera progressiva fins arribar, si cal, a la
dotació de 6.914 places. Per altra banda, caldrà preveure l’ampliació del nombre de places d’aparcament per a
bicicletes en cas que la demanda així ho justifiqui.
Es proposa crear una xarxa d’aparcaments de bicicletes a la via pública i fora d’aquesta. Per als àmbits de
l’estació de trens i d’autobusos es pot plantejar habilitar algunes places d’aparcaments segurs (mitjançant gàbies
o aparcaments vigilats). Es proposa incentivar espais d’aparcament dins dels edificis.
Es proposa una distribució aproximada del tipus:

Figura 76.
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Proposta d’aparcaments de bicicleta. Font: Elaboració pròpia
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6.7 DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
El Decret 34/2006, en l’Article 6, duu a terme les següents recomanacions pel que fa a la càrrega i descàrrega de
mercaderies:
6.1 En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de tenir en compte, a fi de reduir el
nombre d'operacions de càrrega i descàrrega, que els locals comercials han de destinar per a magatzem un
mínim d'un 10% del sostre, a l'interior de l'edifici o a terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti
d'activitats comercials que per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de
necessitat de magatzem per als seus productes.

Desembre 2016

-

Establir l’accés de mercaderies al CTI a través de l’entrada situada a la Carretera de la Pineda per tal
d’evitar la zona urbana i la congestió de la Ronda de Salou.

-

Senyalitzar les restriccions i els usos per tal d’informar als usuaris i incidir en els seu comportament.

-

Establir una disciplina viària que faci complir la normativa i perseguir les actuacions que la normativa
considera inadequades.

-

Zones de càrrega i descàrrega. Cal reservar un espai a la via pública per aquest ús que no impedeixi la
lliure circulació de la resta d’usuaris. Hi ha estudis que aconsellen que s’estableixin reserves de 20 metres
en zones molt properes a grans establiments comercials (en cas que no tinguin zona de càrrega i
descàrrega internalitzada) o vàries reserves de 10 metres en zones de concentració d’establiments
comercials petits. Altres estudis proposen establir 1 plaça de càrrega i descàrrega de 3*6 metres per cada
2 establiments comercials.

6.2 En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a projectes de grans o mitjans establiments
comercials d'establiments comercials s'ha de tenir en compte que:
a) Han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o situat a
terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda superior a 1.300 m2.

Pel bon funcionament d’aquestes zones, els horaris han de cobrir els horaris comercials i s’ha d’establir
un límit de temps de parada.

b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de disposar d'un altre moll
addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels següents 10.000 m2.
6.3 En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir en compte
que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels nuclis urbans, aquests
contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de
mercaderies:

La càrrega i descàrrega es pot dur a terme en carrils multiusos. Així s’optimitza l’ús del carril en funció de
l’horari podent ser carril de circulació, de càrrega i descàrrega i d’estacionament a la nit.
Com a actuació innovadora, i per tal de minimitzar la incidència de la DUM en el trànsit, es pot estudiar la
distribució de mercaderies en hores vall: distribució nocturna o bé distribució al migdia.
-

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments.

Es poden traslladar a pàrquings subterranis o bé a molls interiors de càrrega i descàrrega. En aquests
casos s’aconsella una reserva d’espai tipus:

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre.
En aquest sentit, una primera previsió de les necessitats de magatzem i de places de càrrega i descàrrega per a
les zones comercials seria la següent:

Necessitats de magatzem i places de càrrega i descàrrega per al sostre comercial. Art 6
Decret 344/2006.
A m2 de sostre comercial
215.477
B m2 de magatzam
A-10%A
21.548
C m2 de superfície de venda
B-70%A
150.834
D places de càrrega i descàrrega
C/1000
151
La distribució urbana de mercaderies (DUM) és el transport de mercaderies en l’àmbit urbà per abastiment dels
establiments o bé per abastiment directe del consumidor final. La DUM representa el darrer graó de la cadena de
transport.
LA DUM és una activitat que genera una sèrie d’impactes negatius: congestió del trànsit, contaminació, consum
energètic, ocupació de la via pública, etc.
Per tal de minimitzar les externalitats negatives de la DUM i millorar la qualitat de vida dels ciutadans cal fer-ne
una gestió que permeti que es desenvolupi de manera eficient.
Les principals actuacions que es recomana dur a terme per gestionar la DUM són:
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Traslladar al subsòl part de les operacions que es fan en via pública.

o

1 plaça c/d de 3*10 metres per cada 300-1.200 m2 d’establiment

o

2 plaça c/d de 3*10 metres per cada 1.200-2.500 m2 d’establiment

o

Per cada 2.500 m2 d’establiment una plaça nova

-

Regulació dels accessos. La normativa pot limitar l’accés de determinats vehicles a determinades àrees
urbanes.

-

Disseny del viari. Per tal que els transportistes utilitzin de forma adequada l’espai és recomanable adaptar
el viari per facilitar els recorreguts eliminant barreres arquitectòniques, ampliant voreres, adaptant guals,
etc.

-

Escollir el vehicle que més s’adapti a l’operativa. Cal fomentar l’ús de vehicles amb la capacitat òptima,
adaptats al medi urbà, ecològics, etc.

6.7.1

REQUERIMENTS REFERENTS A LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DEL DECRET
344/2006

Els requeriments establerts per llei són els següents:
A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega en via pública els locals comercials han de destinar
per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables del mateix solar,
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llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves característiques especials, justifiquin adequadament
la manca de necessitat de magatzem per als seus productes.
Caldrà també la reserva de places de 3+8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies
seguint les següents ràtios:
-

Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments.

-

Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre.

Els establiments comercials grans (superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats)
o mitjans (superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 m2) hauran de complir els següents
requisits:
-

Disposar d’un moll o un espai mínim de 3*8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o situat a terrenys
edificables del mateix solar.

-

A partir dels 2.500 m2, els següents 5.000 m2 de superfície de venda hauran de disposar d’un altre moll
addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels següents 10.000 m2.

6.8 GESTIÓ DE LA MOBILITAT
Per a una bona gestió de la mobilitat que respongui a les necessitats progressives del CRT es proposen les
següents mesures:
-

Web de la mobilitat

Des d’aquesta web s’haurà de poder establir contacte amb els usuaris del CRT i oferir informació sobre l’oferta de
serveis de la mobilitat: horaris i itineraris dels trens i autobusos, serveis com el carpooling per als treballadors,
serveis de lloguer de bicicletes, etc.
-

Gestor de la mobilitat

Aquesta figura ha de permetre tirar endavant accions de millora de la mobilitat i de l’accessibilitat, així com
establir un seguiment constant d’aquesta.
-

Sistemes de control i informació del trànsit

Es proposa que es prevegin les infraestructures i equipaments necessaris per garantir la informació del trànsit en
temps real, els fluxos i les incidències als accessos i transmetre-ho als centres de control de trànsit competents
de les vies afectades.
-

Implantació de vehicles elèctrics i punts de recàrrega per a aquests.

Es considera un àmbit idoni per a implantar el vehicle elèctric degut al perfil de la població.
-

Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als visitants.

-

Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als treballadors.

-

Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del CRT.

-

Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millorar la seguretat a l’entorn del CRT.
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7. Proposta de finançament

Per als autobusos interns el mètode de càlcul és més senzill.

Tal i com estableix l’Article 19.2 del Decret 344/2006 les persones promotores d’una implantació hauran de
participar en els costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 10
anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en proporció a l’increment del nombre de
línies segons els següents paràmetres de càlcul:
La metodologia seguida ha sigut la següent:

El càlcul que es duu a terme a continuació fa referència als km diaris que caldrà que recorri el transport públic
quan l’implantació del CRT estigui desenvolupada al 100%.
En primer lloc es fa una hipòtesis del lloc d’origen/destinació dels desplaçaments. Quan es tenen els
desplaçaments procedents de cada corredor en hora punta s’estimen el nombre d’autobusos que caldran en hora
punta i aquests s’extrapolen al total diari. Posteriorment s’ha estimat una distància mitjana segons
l’origen/destinació dels desplaçaments per tal d’aconseguir els km diaris totals que caldrà recórrer.
Es presenten 3 temporades en les que l'oferta de transport públic haurà de ser diferent per tal d'adaptar-se a la
demanda: Temporada alta, temporada mitja i temporada baixa. Cadascuna d'aquestes temporades es suposa
que durarà 4 mesos. En temporada mitja l'oferta de transport públic serà el 50% de l'oferta en temporada alta i en
temporada baixa del 25%.
A les taules que s’adjunten a continuació es mostren els càlculs explicats per al transport públic interurbà i l’urbà:
Dades per al càlcul del dèficit TP interurbà: busos, distància i km/dia. TEMPORADA ALTA: 4 MESOS A L'ANY
Desplaçaments en transport públic interurbà
Aeroport Reus-Est. Central Corredor Med.
Vila-Seca-Salou-CRT-La Pineda
Cambrils - Salou
AVE Camp de Tarragona, Lleida i prov.
Tarragona
Reus
TOTAL

Busos dia
2
13
9
2
11
7
44

Distància
15
88
58
15
73
44
292

Vila-Seca-Salou-CRT-La Pineda
Busos interns - TA
Busos interns - TM
Busos interns - TB

Busos/dia
96
48
24

Distància
8
8
8

Km/dia
768
384
192

Dades per al càlcul del dèficit TP urbà: busos, distància i km/dia

1. Càlcul dels Km diaris recorreguts pel transport públic interurbà i pel transport públic intern

Percentatge Desplaçaments HPBusos Hp
5%
110
30%
657
20%
438
5%
110
25%
548
15%
329
100%
2.191

Dades per al càlcul del dèficit TP urbà: busos, distància i km/dia

Vila-Seca-Salou-CRT-La Pineda
Busos interns - TA
Busos interns - TM
Busos interns - TB
Taula 52.

Busos/dia
45
23
11

Distància
8
8
8

Km/dia
362
181
91

Dades per al càlcul del dèficit del transport públic urbà. Font: elaboració pròpia

Per al a temporada baixa la proposta per al corredor Aeroport de Reus-Estació Central i el Corredor Ave Camp de
Tarragona, Lleida i província és de 4 expedicions diàries, valor inferior a les 6 expedicions diàries mínimes
establertes pel Decret. Es considera que amb la proposta presentada serà suficient per a cobrir la demanda. En
aquest sentit, cal tenir en compte que l’autocar també tindrà un paper molt important en aquest àmbit.
Els autobusos interns duen a terme el mateix recorregut que l’autobús interurbà Vila-seca-Salou-CRT-La Pineda.
En aquest cas, doncs, cal sumar les expedicions del quadre de serveis interurbans amb les expedicions del
quadre de serveis urbans per conèixer el nombre total de serveis del corredor. Concretament, en temporada alta
es preveuen 184 serveis diaris i en temporada baixa 46.
2. Ritme d’implantació del servei d’autobús entre l’any 0 i l’any 10

Km/dia
12
10
15
25
12
15

180
876
876
365
847
657
3.802

El servei d’autobusos s’implantarà progressivament d’acord amb el creixement de la demanda, que en aquest
moment és desconegut, doncs dependrà del principalment de l’economia, del mercat immobiliari, etc. S’ha
considerat un creixement segons la següent gràfica:

Dades per al càlcul del dèficit TP interurbà: busos, distància i km/dia. TEMPORADA MITJA: 4 MESOS A L'ANY AMB UN SERVEI
EQUIVALENT AL 50% DEL SERVEI DE TEMPORADA ALTA
Tots els corredors
TOTAL

Desplaçaments HPBusos Hp
1.095

Busos dia
22

146

Km/dia
1.901

Dades per al càlcul del dèficit TP interurbà: busos, distància i km/dia. TEMPORADA BAIXA: 4 MESOS A L'ANY AMB UN SERVEI
EQUIVALENT AL 25% DEL SERVEI DE TEMPORADA ALTA
Tots els corredors
TOTAL

Desplaçaments HPBusos Hp
548
Taula 51.

Busos dia
11

73

Km/dia
951

Dades per al càlcul del dèficit del transport públic interurbà. Font: elaboració pròpia

Figura 77.

Ritme d’implantació del servei d’autobusos. Font: elaboració pròpia

En tot cas, el desplegament del transport públic es farà en funció de la potencialitat de la demanda.
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3. Càlcul del dèficit del transport públic
La fórmula que estableix el Decret per a calcular el dèficit del transport públic (D) és la següent:

r = increment dels km totals recorreguts a l’any
p = preu unitari del km recorregut

any 6

El preu unitari del km recorregut pel transport públic s’obté de la darrera publicació del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, que corresponen a l’any 2004, i se li aplica l’IPC corresponent fins l’any en curs. Les
darreres dades del Departament pel que fa a preu del km recorregut pel transport interurbà (2004) estableixen un
preu de 1,98€/km i pel transport urbà (2004), per a ciutats petites (menys de 100.000 habitants), un preu de
2,63€/km. Actualitzat a dia d’avui segons l’IPC del transport públic català (36,3%), el preu del km de l’autobús
interurbà és de 2,70€/km i el de l’autobús urbà és de 3,58€/km.
Segons els càlculs que s’adjunten a continuació el dèficit anual del transport públic per una vegada el sector
estigui 100% en funcionament serà de 1.533.418 € per al transport públic interurbà i de 411.382 € per al transport
públic urbà.
Càlcul dèficit anual transport públic interurbà amb el CRT desenvolupat al 100%

Dèficit del Transport públic interurbà ANY 10
D=(365*r*p*0,7)
r=increment km dia=12,923
p= preu unitari del km recorregut=2,69€ (actualització de 1,98€ any 2004 segons IPC transports Català 36,3%)
1.533.418

Càlcul dèficit anual transport públic intern amb el CRT desenvolupat al 100%

Dèficit del Transport públic urbà ANY 10
D=(365*r*p*0,7)*10 anys
r=increment km dia=5,000
p= preu unitari del km recorregut=3,58€ (actualització de 2,63€ any 2004 segons IPC transports Català 36,3%)
Dèficit TP ANUAL urbà =

any 1
any 2
any 3
any 4
any 5

D = r * p * 0,7

Dèficit TP ANUAL interurbà =

Implantació any 10
Dèficit amb inflació

411.382

Tenint en compte que el servei de transport públic s’anirà implantant a un ritme similar al de desenvolupament del
CRT (corba logística), es preveu que el dèficit que es generarà durant els 10 primers anys serà el següent:
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any 7
any 8
any 9
any 10
Cost total d'explotació any 1 - any 10

Nivell d'implantació

Contribució

1.944.800
1.983.696
2.023.370
2.063.838
2.105.115

10%

194.480

25%
25%
25%
50%

495.924
505.843
515.959
1.052.557

2.147.217
2.190.161

50%

1.073.608

75%

1.642.621

2.233.964
2.278.644
2.324.217

75%
100%
100%

1.675.473
2.278.644
2.324.217
11.759.326

* En aquests càlculs es preveu que el cost quilomètric del transport públic anirà creixent un 2% anual.
Taula 53.

Dèficit d’explotació dels primers 10 anys. Font: Elaboració pròpia.

Els càlculs del dèficit del transport públic calculat segons el Decret de al Llei de la Mobilitat per als primers 10
anys donen uns 11,76 M€. Aquests càlculs preveuen que el cost quilomètric del transport públic anirà creixent un
2% anual. Es preveu, però, que el 20% de les necessitats puguin ser cobertes mitjançant l’oferta de transport
públic existent. Per aquest motiu la proposta de contribució en el finançament del transport públic és de
9,41 M€.
Son xifres relativament elevades, conseqüència de les magnituds del sector i de la gran afluència de visitants i de
treballadors estimada, i de la voluntat de que en el repartiment modal el transport públic hi tingui un paper
significatiu. Ara bé, donades les característiques del sector, on la demanda de visitants és bàsicament de lleure i
turístic i d'un nivell adquisitiu alt, caldrà plantejar si el tipus de serveis i el nivell de les tarifes ha de ser com els
habituals a la resta del territori català. Caldrà qüestionar-se també si aquest transport públic ha de tenir un nivell
tarifari que requereixi subvencions per part de l'administració o no.
La major part dels serveis que es prestaran als visitants seran molt adaptats a l'estacionalitat, als orígens
(aeroports, estacions de ferrocarril, hotels ...), als destins (Port Aventura, centres comercials, casinos, platja ...) i
al tipus de clients (turistes estrangers, lleure de cap de setmana, famílies, jugadors ...) i sortiran dels esquemes
habituals del transport públic en una àrea metropolitana o en un entorn interurbà. Es considera que cal que hi hagi
un bon servei de transport públic i que el cost d'aquest servei recaigui sobre els usuaris, ja sigui directament via
tarifes o indirectament a través dels serveis que els proporcionin els negocis atractors de viatges (centres
comercials, casinos, hotels ...).
Pel que fa als treballadors, els grans centres de llocs de treball (Port Aventura, Casinos, centres comercials,
hotels) son molt intensius en mà d'obra. Cal que els treballadors tinguin un bon servei de transport públic amb un
nivell tarifari atractiu, la qual cosa vol dir que aquests serveis requeriran probablement subvenció.
Resoldre correctament la problemàtica de la mobilitat, i en concret del transport públic, requerirà una gestió
especial en la que haurien de participar tots els agents implicats, tant públics (Ajuntaments, Consorci del CRT,
ATM de Tarragona, Generalitat) com privats (empresaris del sector del lleure, empreses del sector dels
transports), i també els representants dels treballadors. Aquest raonament ens porta a proposar la creació d'un
òrgan (o departament) específic de gestió de la mobilitat per al CRT. La creació d'aquest òrgan o departament, la
seva adscripció, composició i objectius (la creació d'una xarxa de transport públic eficient i amb uns objectius de
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repartiment modal) hauria de tenir un cert caràcter d'obligatorietat, ja que és potser l'única manera de garantir
l'assoliment de les obligacions que es deriven de la Llei de la Mobilitat. En qualsevol cas, ens trobem en un àmbit
on conflueixen la legislació i la governança de l'urbanisme i de la mobilitat, de manera que la solució caldrà que
integri aquests dos àmbits de governança.

8. Mesures per a una mobilitat sostenible
En el present apartat es fa un resum de totes les mesures que estan prevists en aquest document per fomentar
una mobilitat sostenible:

8.1 MESURES PER AL CONJUNT DE XARXES DE MOBILITAT
Els vials han de complir i compleixen els requisits mínims establerts per l’article 4 del Decret 344/2006 i per
l’Ordre VIV/561/2010 pel que fa a criteris de disseny i pendents màxims.
L’actual carretera C-31, en el tram del CRT, es pacifica convertint-se en una gran avinguda amb voreres àmplies,
creuaments a nivell amb semàfors i passos de vianants. També tindrà un espai reservat per a la bicicleta.
Creació d’una web de la mobilitat.
Creació de la figura del gestor de la mobilitat.

8.2 VEHICLE PRIVAT
Es proposen velocitats reduïdes pels interns del sector: pels vials de plataforma única i els vials interns privats on
convisquin els vehicles motoritzats amb la bicicleta i els vianants serà de 20 km/h, mentre que si disposen d’una
vorera o un altre tipus de zona de pas segregat per als vianants es recomana que es limiti la velocitat màxima
dels vehicles a 30 km/h.
Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del CRT.
Implantació de vehicles elèctrics i punts de recàrrega per a aquests.
Sistemes de control i informació del trànsit

8.3 APARCAMENTS:
Es proposa que els vials d’accés i interns al CTI no tinguin reserva d’aparcament en calçada.
Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millorar la seguretat a l’entorn del CRT.

8.4 TRANSPORT PÚBLIC:
8.4.1

FERROCARRIL

La pròpia importància del desenvolupament del CRT hauria de condicionar el desenvolupament de la
infraestructura i dels serveis en el sentit de que el ferrocarril (en versió convencional, tren-tramvia o ambdues
simultàniament) faci una aportació significativa a la mobilitat del CRT.
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8.4.2

AUTOBUSOS

Es preveu una xarxa d’autobusos d’altes prestacions; caldrà que ofereixi als usuaris uns serveis que complexin
els següents requisits:
-

Connexió amb els principals nuclis i les infraestructures de transport fixes del Camp de Tarragona.
Elevada freqüència de pas.
Capacitat dels vehicles adequada a la demanda.
Sistema d’informació a l’usuari mitjançant aplicacions i teleindicadors a les parades.

Es preveuen 292 serveis interurbans i 96 urbans diaris. Segons els càlculs del dèficit del transport públic calculat
segons el Decret de al Llei de la Mobilitat es preveu una contribució en el finançament del transport públic de 9,41
M€.
Carrils bus la nova vialitat específica d'accés al nou nucli de casinos, hotels i centres comercials
Itineraris d’accés a les parades i estacions accessibles per als vianant i les bicicletes.
Condicions de comoditat òptimes, es recomana no superar l’ocupació màxima de 2,75 viatgers/m2 en hora punta
Actualització de les parades perquè aquestes compleixin amb les següents indicacions:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accessibilitat per a PMR
Proximitat als centres generadors de mobilitat (menys de 200 metres de les entrades).
Informació clara: millora de la presentació i continguts de la web dels operadors de transport i
dels fullets d’informació, a les parades i als vehicles.
Nom de la parada
Una imatge de la xarxa
Codi i destinació de les línies que donen servei a la parada
Horaris actualitzats amb períodes de validesa
Horaris dels autobusos coordinats amb els torns de treball
Esquema de l’itinerari de la línia
Informació general: logotip de l’empresa, telèfon d’informació, web i principals tarifes

Millorar la parada de bus ubicada a l’estació de ferrocarril de Port Aventura, mitjançant la col·locació d’una vorera
ample i una marquesina.
Incentivar l’ús del transport públic pels visitants regulars de Port Aventura mitjançant un estudi específic per
investigar els mecanismes que ho permeti.
Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als treballadors.
Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als visitants.

8.5 VIANANTS
Es proposa una xarxa d’itineraris principals per a vianants que compleixi els tots els criteris i condicions mínims
establerts per la llei en qüestions d’accessibilitat (amplada mínima de les voreres, passos de vianants adaptats,
etc.), seguretat (velocitats màximes dels vehicles, il·luminació, interseccions, etc.), funcionalitat (accés als
equipaments i centres generadors de viatges, espais lliures i parades de transport públic) i comoditat. Aquesta
xarxa d’itineraris de vianants tindrà lloc en tots els vials del CRT i els vials que connecten amb els municipis i
implantacions de l’entorn.
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8.6 BICICLETES
Es proposa una xarxa de bicicletes que compleixi els termes exigibles de seguretat i accessibilitat d’acord al que
estableix el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” i les “Recomanacions de mobilitat per al
disseny urbà de Catalunya” en qüestions d’accessibilitat (amplades mínimes, tipologia de via), seguretat
(velocitats màximes dels vehicles, il·luminació, interseccions etc.), funcionalitat (accés als equipaments i centres
generadors de viatges, espais lliures i parades de transport públic), intermodalitat (estacions i parades d’autobús i
tren) i comoditat.. Aquesta xarxa de bicicletes tindrà lloc en tots els vials del CRT i els vials que connecten amb
els municipis i implantacions de l’entorn.
Cal pensar en un sistema innovador i funcional: aparcaments en via pública i aparcaments fora de la via pública
(estacions, dins d’edificacions, etc.), sistemes de bicicleta compartida, sistema de lloguer de bicicletes, bicicletes
elèctriques, bicicletes nominals de les empreses, entre d’altres.
Es proposa una reserva d’aparcaments per a bicicletes de 6.914 places.
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9. Resum i conclusions
9.1 INTRODUCCIÓ
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 (Port Aventura 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.

Desembre 2016

A nivell urbà, també seria precís considerar algunes intervencions. El viari urbà de Salou i La Pineda han
d’assumir una càrrega de trànsit intermunicipal important, cosa que provoca colls d’ampolla, alhora que causa
externalitats sobre les ciutats.

9.2.2

Pel que fa a la xarxa de transport públic l'entorn més proper del CRT està servit per tres línies de ferrocarril (xarxa
Adif/Renfe):




Es pot caracteritzar l’activitat dels parcs i del resort de la manera següent:
-

Temporada alta: del juny a la primera quinzena de setembre.

-

Temporada baixa: de Setmana Santa (Maig/abril) al mes de maig i de la segona quinzena de setembre al
desembre.

-

Parcs i Ressorts tancats: aproximadament del 10 de gener fins a Setmana Santa.

9.2 SITUACIÓ ACTUAL DE LES XARXES
9.2.1

XARXA VIÀRIA

La xarxa viària actual funciona de forma raonable, tot i ser carregada amb una demanda punta amb una forta
estacionalitat. L’àrea urbana analitzada rep una sol·licitació de trànsit punta elevada que comporta un decrement
dels nivells de servei associats a la infraestructura viària. Evidentment, aquesta sol·licitació punta pot causar
retencions de forma puntual, sobretot si es produeixen petites incidències, però el funcionament general es
considera acceptable.
El conjunt AP-7 i A-7 té capacitat però es carrega de manera desigual degut al peatge de l’AP-7. Aquestes
disfuncions es podran anar resolent a mig-llarg termini amb mesures de gestió de la xarxa viària més que amb
inversions en infraestructures.
Els enllaços de l’A7 cap a la xarxa local són punts amb alta densitat de vehicles i amb problemes de congestió en
determinats moments.
És evident, doncs, que les vies d’alta capacitat reben una sol·licitació molt alta de vehicles, però també tenen gran
capacitat per encabir-los. No obstant, caldria replantejar alguns enllaços de les mateixes, sobretot els ramals de
desacceleració. Concretament, caldria millorar la capacitat dels ramals de sortida de l’autovia A7 quan interseca
amb altres vies d’alta capacitat com la C-14 o la T-315.
S’observa que el problema d’accés a Port Aventura i en el seu enllaç amb l’A-7 és principalment degut a la
presència del control d’accessos.
La C-31 no presenta problemes de congestió en l’àmbit del CRT.

XARXA FERROVIÀRIA

Línia Tarragona - València, amb estacions a Port Aventura i Salou.
Línia Tarragona -Lleida, amb estació a Vila-seca
La línia d'alta velocitat Madrid - Zaragoza - Lleida - Barcelona - Girona - França, en ample internacional té
l'estació del Camp de Tarragona.

Les dues primeres línies passen per Tarragona ciutat. L’estació de Port Aventura, de via única, dóna servei a
l’àrea nord-oest de la rambla del Parc de l’àmbit del CRT, inclòs el parc temàtic i els diferents equipaments
turístics (hotels, centre comercial, etc.). En canvi, l’àrea al sud de la C-31b i la zona més oriental de l’àmbit són
més inaccessibles, degut distàncies de més de 1,5 km.

9.2.3

AUTOBUSOS

L’àmbit presenta una elevada oferta de línies d’autobusos. En concret, actualment es poden localitzar:
-

Vàries línies d’autobús urbà, que donen servei als municipis de Vila-seca i Salou i les connexions entre
ells i els municipis confrontants, amb diverses parades per municipi.
Més de 30 línies d’autobús interurbà, que connecten l’àmbit amb altres municipis de Catalunya com
poden ser Barcelona, Lleida o Berga i, fins i tot, Andorra, València i Saragossa.

L'àmbit del CRT, i en general el Camp de Tarragona, presenta una estructura territorial complexa, on els centres
atractors de viatges, així com els nodes intermodals, no poden ser units mitjançant una o poques línies de
transport potent. Això porta a la conclusió que l'autobús, ja sigui amb serveis regulars o discrecionals (amb
reiteració d'itinerari si s'escau, segons la normativa catalana), amb la seva flexibilitat d'itineraris i d'adaptació a
una demanda molt canviant (turística, estacional ...) hagi d'esdevenir en la peça clau del servei de transport públic
del CRT.
En total, l’any 2010 la demanda de transport públic per carretera a les parades del CRT va ser aproximadament
d’uns 600.000 viatges, dels quals aproximadament el 50 % es realitzen en temporada alta (juliol – agost). Dues
línies agrupen la majoria (un 98%) de la demanda:
-

La línia Tarragona – Salou – Cambrils BM genera un 74% de la demanda
La línia Cambrils BM – Reus genera un 24% de la demanda

9.2.4

AEROPORTS

Els aeroports més propers són:



Aeroport de Reus.
Aeroport de Barcelona. Malgrat la seva distància, la importància de les activitats del CRT fa que l'Aeroport
de Barcelona sigui un dels nodes importants d'accés.

D’altra banda, cal tenir present també les cues ocasionades a la C-14 i T-325 causades als accessos urbans a
Salou, per manca de capacitat dels vials interns que han de contenir el trànsit de pas junt a les funcions locals.
Donat que l’estudi es fa en hora punta d’estiu es presenten problemes als accessos a les platges.
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9.2.5

XARXA VIANANTS

Pràcticament la totalitat dels vials (ja siguin carrers o carreteres) que formen part de l’àmbit d’estudi són vials
aptes per als vianants. Presenten voreres accessibles (amb amplades superiors als 90 cm), amb pendents
inferiors al 6% i disposen de passos de vianants amb els guals adaptats a les cruïlles. A més, les connexions amb
els nuclis o barris del voltant també són bones. En aquest sentit, s’observa una urbanització de qualitat.
Com a excepció cal destacar l’eix est-oest de la C-31. Aquesta carretera actualment no presenta cap vorera o
espai protegit per als vianants
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feiners és de 8 a 9, en la qual entren 800 treballadors, mentre que els caps de setmana en aquesta mateixa franja
horària n’entren 600.
Els llocs de residència dels treballadors de Port Aventura són propers. Quasi un 90% dels treballadors viuen a un
radi de 15 a 20 km del Parc. Les poblacions amb més nombre de treballadors són Tarragona (28%), Reus (21%),
Vila-seca (13%) i Salou (9%).
Actualment el mitjà de transport majoritari per accedir a Port Aventura és el vehicle privat. Els treballadors també
poden accedir al Parc en transport públic o en transport específic per als treballadors. Es calcula que en
temporada alta un 14% dels desplaçaments es fan en les línies dels treballadors de Port Aventura.

També hi ha una important xarxa de camins a l’àmbit del sector situat al sud de la C-31 i al nord-oest de la C-31.
Aquesta xarxa de camins està dissenyada per a vianants i bicicletes i és de propietat privada.

9.2.6

XARXA DE BICICLETES

L’àmbit del CRT actualment està dotat d’una xarxa de bicicletes densa i de qualitat. Tot i això hi ha alguna
connexió que no està coberta. Concretament es troba a faltar una connexió per a bicicletes que connecti el sector
d’est a oest pel seu àmbit central, en paral·lel a la C-31B.

9.3 MOBILITAT ACTUAL
9.3.1

ELS VISITANTS

La mobilitat de l’àmbit del CRT està principalment lligada als visitants dels centres atractors de mobilitat ubicats
dins d’aquest àmbit: Port Aventura, Caribe Park, Golfs, Centre de Convencions i Beach Club. S’observa que
aquests centres van generar l’any 2012 fins a 3.240.000 visitants. Port Aventura és el centre amb major capacitat
d’atraure visitants (90% dels visitants del CRT) seguit del Caribe Park, el Beach Club, el Centre de Convencions i
el Golf.
Aquests visitants tenen un comportament estacional: els mesos de juny, juliol i agost l’afluència arriba a doblar la
de la resta de mesos de l’any. El nombre mitjà de visitants diaris el mes d’agost és de 19.000, seguit del mes de
juliol amb una mitjana de 14.000 visitants diaris.
En el cas de Port Aventura el 38% dels visitants procedeixen de Catalunya i l’11% de llocs propers d’Espanya
mentre que el 32% procedeixen de l’estranger i el 19% de llocs d’Espanya més allunyats. Es pot dir, doncs, que
un 49% procedeix d’un radi de 250 km mentre que el 51% d’un radi superior. Per nacionalitats els més
representats són els britànics/irlandesos (13%) i els francesos (13%) seguits de lluny pels russos (2%) i altres
nacionalitats.
El mode de transport més utilitzat és el vehicle particular (55%), seguit de l’anar a peu (18%), l’autobús regular
(10%), l’autocar (7%) i el tren (3%).
Per altra banda, els visitants que arriben a l’Aeroport de Barcelona accedeixen a la Costa Daurada
majoritàriament amb autocars de Tour-operadors, amb tren o amb Autobusos llançadora dels hotels. Amb cotxe
propi o de lloguer només arriben el 24% dels visitants.

9.3.2

9.4 PERSPECTIVA DE LES XARXES DE TRANSPORTS SEGONS EL PLANEJAMENT
VIGENT

ELS TREBALLADORS

L'evolució de la infraestructura al Camp de Tarragona complica la situació de les actuals estacions de Salou i de
Port Aventura, que quedaran en un ramal en fons de sac, i fins i tot tendirà a perdre serveis la ciutat de
Tarragona.
Vila-seca queda en una situació semblant a l'actual, però també pot perdre serveis en detriment de l' "Estació
Central" prop de l'Aeroport de Reus i/o de Camp de Tarragona.
Es a dir, que segons els destins i l'evolució des serveis ferroviaris, el servei ferroviari al CRT es podrà prestar des
de 5 estacions diferents:





Salou i Port Aventura: Rodalies de Tarragona, Regionals especials a Barcelona i Girona.
Vila-seca: Rodalies de Tarragona, Regionals a Lleida i Tortosa.
Estació Central (Aeroport de Reus): Corredor Mediterrani (València, Barcelona)
Camp de Tarragona: Alta velocitat (Madrid, Zaragoza, Barcelona, Figueres)

Accés ferroviari a l'Aeroport de Barcelona:





Salou i Port Aventura: Regionals des Barcelona-Sants o El Prat de Llobregat, ja sigui canviant de tren o
que el tren canviï de sentit (serveis especials).
Vila-seca: Regionals des Barcelona-Sants o El Prat de Llobregat, ja sigui canviant de tren o que el tren
canviï de sentit (serveis especials).
Estació Central (Aeroport de Reus): Corredor Mediterrani per la línia d'alta velocitat, des de Sants o des
del Prat (si es posa en servei l'estació d'alta velocitat).
Camp de Tarragona: Línia d'alta velocitat, des de Sants o des del Prat (si es posa en servei l'estació d'alta
velocitat).

9.5 PROGNOSI DE LA MOBILITAT
El CRT generarà una sèrie de desplaçaments diaris que cal considerar per tal d’avaluar com serà la mobilitat
futura i establir unes xarxes que permetin absorbir aquesta nova demanda.
En els quadres que s’adjunten a continuació es mostren els m2 de sostre previstos per a cada escenari de
planejament. En base a aquests es calcula la mobilitat generada.

Pel que fa al nombre de treballadors es coneix que en temporada alta el nombre de treballadors al sector pot
rondar els 3.500 mentre que en temporada baixa pot estar al voltant dels 500. L’hora punta d’entrada dels dies
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SOSTRE CONSOLIDAT CRT
Comercial

60.000 m2 st 0,10 despl/m2st
12.375 m2 st 0,50 despl/m2st

Equipaments

14.003 m2 st 0,20 despl/m2st

Espais lliures

69.929 m2 sòl 0,01 despl/m2sòl

6.000
6.188
15.687
2.801
699

Centre de convencions (hoteler)

14.612 m2 st 0,20 despl/m2st

2.922

Hoteler

SUC

Antic sub sector 1

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
SUC 3
Centre de convencions en la proposta)

TOTAL

SUC

155.607

m2 st 0,100 Despl/m2st
m2 st 0,500 Despl/m2st

Antic sub sector 1

Equipaments

49.690

m2 st 0,200 Despl/m2st

Espais lliures

69.929

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
3 Centre de convencions en la proposta)

Centre de convencions (hoteler)

Parcel·la XXIIb Antic sub sector 2 (Part zona
1 CTI sector CTI en la proposta)

97.630

m2 sòl 0,010 Despl/m2sòl

14.612

m2 st 0,200 Despl/m2st

2.922

2.922

Hoteler

1.385

m2 st 0,100 Despl/m2st

139

139

Hoteler

2.670

m2 st 0,100 Despl/m2st

267

267

Hoteler

80.071

m2 st 0,100 Despl/m2st
m2 st 0,500 Despl/m2st

Comercial

SUC

SUC
SNU

Antic sub sector 2 (menys les parcel·les XXIIa1
Residencial
XXIIa2 i XXIIb)
Equipament en sòl urbà consolidat
Sòl no urbanitzable

9.870

2.477 habitatges 3,000 Despl/pers*
m2 st 0,200 Despl/m2st

Equipaments

123.850

Espais lliures

247.700

m2 sòl 0,010 Despl/m2sòl

Equipament

40.515

m2 st 0,200 Despl/m2st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

Equipaments

25.262

m2 st 0,060 Despl/m2st
m2 st 0,200 Despl/m2st

Equipaments baixa intesitat

91.232

m2st 0,050 Despl/m2st

TOTAL

8.007
4.935
19.692 59.881
24.770
2.477
8.103 8.103
3.300
5.052 12.914
4.562
181.856 181.856

PROPOSTA PDU DEL CRT
91.893

m2 st 0,10 Despl/m2st

155.607

m2 st 0,50 Despl/m2st

49.690

m2 st 0,20 Despl/m2st

Espais lliures
Centre de convencions
Sector Centre de Convencions
SNC 3
(Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 plan. vig.) Espais lliures

69.929

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

Hoteler
Sector nord
(Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 plan. vig.) Espais lliures

50.000

m2 st 0,10 Despl/m2st

12.824

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

425.000

m2 st 0,10 Despl/m2st

Hoteler

SUC

SNC 2

Comercial

Antic sub sector 1

Equipaments

Hoteler

Sector CTI
SUD 1 (inclou en la zona CTI Parcel·la XXIIb Antic
sub sector 2 )

Comercial

SUC

Equipament en sòl urbà consolidat

SNU

Sòl no urbanitzable

m2 st 0,20 Despl/m2st
m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

50.000

m2 st 0,50 Despl/m2st
m2 st 0,20 Despl/m2st

Joc

30.000

m2 st 0,50 Despl/m2st

Equipaments baixa intesitat

44.837

m2 st 0,05 Despl/m2st

228.438

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

80.071

m2 st 0,10 Despl/m2st

Comercial

9.870

m2 st 0,50 Despl/m2st

Residencial

2.477 habitatges 3,00 Despl/pers*

Hoteler

Antic sub sector 2
(menys les parcel·les XXIIa1 XXIIa2 i XXIIb)

500

120.000

Oci (Congre ss os , convencions ,
tea tre)

Espais lliures

SUC

24.612

Equipaments publics

123.850

m2 st 0,20 Despl/m2st

Espais lliures

247.700

m2 sòl 0,01 Despl/m2sòl

Equipament

40.515

m2 st 0,20 Despl/m2st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

Equipaments

25.262

m2sòl 0,08 Despl/m2sòl
m2 st 0,20 Despl/m2st

Equipaments baixa intesitat

91.232

m2st 0,05 Despl/m2st

TOTAL

Taula 54.

Per als desplaçaments relacionats amb el CTI es preveu que el 25% siguin de connexió i el 75% interns. Per als
desplaçaments relacionats amb la resta d’usos es preveu que aquests percentatges s’inverteixin, s’estima, doncs,
que el 75% dels desplaçaments siguin de connexió i el 25% interns.
Desplaçament intern: desplaçament amb origen i destinació dins de l’àmbit del CRT.

9.189
77.804
9.938
699

91.893

Comercial

Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 (Sector
SUC
2 Nord en la proposta)
SUC

18.610 18.610

PLANEJAMENT VIGENT CRT
Hoteler

SUC

2.922

Segons aquests ràtios i els m2 de sostre d’usos previstos s’estima que el sostre consolidat genera 18.610
desplaçaments diaris, el planejament vigent en generarà 181.856 desplaçaments diaris i el conjunt de la proposta
futura en generarà 300.820.

Desplaçament de connexió: desplaçament amb origen dins de l’àmbit del CRT i destinació fora de l’àmbit
del CRT o al revés.
En els desplaçaments interns es produirà un efecte que s’ha anomenat “Concomitància”; aquest s’explica a
continuació. Els desplaçaments interns seran generats per un ús del CRT i atrets per un altre ús del CRT. Per
exemple, l’ús hoteler genera un desplaçament que va a l’ús joc. Aquest desplaçament, en l’apartat càlcul de la
mobilitat generada (taula 27), està comptabilitzat una vegada a l’ús hoteler, com a desplaçament generat, i una
altra vegada a l’ús joc, com a desplaçament atret. Cal, doncs, eliminar el 50% dels desplaçaments interns per tal
de no comptabilitzar-los per duplicat. S’anomena a aquest fet “concomitància”.
Finalment, per als desplaçaments interns al CTI, es considera que un 60% seran de menys de 5 minuts i es duran
a terme a peu o en ascensor mentre que el 40% restant tindran una durada superior als 5 minuts.
Segons aquestes hipòtesis el CTI generarà diàriament 27.757 desplaçaments de connexió i 41.635
desplaçaments interns. Dels desplaçaments interns només 16.654 seran de més de 5 minuts. Per altra banda, la
resta d’usos del CRT generarà 142.346 desplaçaments de connexió i 23.724 interns. Per a l’anàlisi que es duu a
terme en els apartats posteriors no es tindran en compte els desplaçaments interns del CTI amb una durada
inferior als 5 minuts.

9.189
77.804
9.938
699

97.630

Per al conjunt del PDU del CRT, si no tenim en compte els desplaçaments d’una durada inferior als 5 minuts, es
duran a terme diàriament 210.480 desplaçaments dels quals 170.102 seran de connexió i 40.378 interns.

4.922
5

4.927

A partir del nombre de desplaçaments diaris s’han estimat que el 15% d’aquests es produiran en hora punta. Els
desplaçaments generats pel CRT en hora punta es preveu que seran 31.572.

5.000
128

5.128

42.500
25.000
24.000
15.000
2.242
2.284

111.026

8.007
4.935
19.692
24.770
2.477
8.103
4.510
5.052
4.562
300.820

Pel que fa al repartiment modal s’estima que en hora punta es produiran els següents desplaçaments de
connexió: 13.593 en vehicle privat, 6.682 en autocar, 2.191 en autobús, 1.128 en tren, 1.797 en modes no
motoritzats i 125 en camió.
Per altra banda, Es preveuen 1.000 en vehicle privat, 720 en bus, 1.783 en autocar i 2.554 en modes no
motoritzats. duent a terme desplaçaments interns en hora punta.

59.881

8.103
14.124
300.820

Per als desplaçaments en vehicle privat, el corredor des del que entraran/sortiran més vehicles és el de l’AP-7
nord, amb 854 vehicles en hora punta, seguit de l’A-7 nord, l’AP-7 sud i l’A-7 sud, amb 684 vehicles HP
respectivament.
Per als desplaçaments en transport públic s’estima que els corredors amb més demanda són el de Vila-seca –
Salou – La Pineda amb 13 busos en hora punta, el de Tarragona amb 11 busos en hora punta i el de Cambrils –
Salou amb 9 busos en hora punta. Els segueix el corredor de Reus amb 7 busos en hora punta i, finalment, els de
l’Aeroport de Reus-Estació Central del Corredor Mediterrani i el de l’AVE Camp de Tarragona, Lleida i província
amb 2 busos en hora punta respectivament.

Nombre de desplaçaments generats al dia segons m2 de sostre i usos. Font: elaboració pròpia
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Per altra banda, s’estima que pels desplaçaments en autocar els corredors amb més demanda són el corredor de
Barcelona (33 autocars HP), el de Cambrils-Salou-la Pineda (27 autocars HP) i el del corredor sud (27 autocars
HP). Els segueix el corredor nord (excepte Barcelona) (13 autocars). Finalment, la resta de corredors es preveu
que tinguin una demanda similar (7 busos en HP): Cambrils-Salou-La Pineda, Lleida i província de Tarragona,
Tarragona, AVE Camp de Tarragona – Lleida – província de Tarragona i Estació Central – Corredor mediterrani i
el de l’aeroport de Reus.
Segons el gènere, en dia feiner les dones tenen una mobilitat inferior que els homes, tendència que s’incrementa
en dissabte i festiu. Al conjunt del Camp de Tarragona el 49,6% dels desplaçaments els realitzen dones mentre
que el 50,4% homes (Font: EMQ 2006 Camp de Tarragona). Per al C.R.T això suposaria que diàriament les
dones generarien 104.398 desplaçaments i els homes 106.082.
El ventall de motius dels desplaçaments de les dones és molt més ampli que el dels homes. Molts dels
desplaçaments per mobilitat no obligada com pot ser anar a comprar, acompanyar a persones, gestions, etc.
recauen majoritàriament en les dones.
Pel que fa als mitjans de transport destaca un major ús del transport públic i l’anar a peu enfront un ús inferior del
vehicle privat. La dona basa menys la seva mobilitat en l’automòbil que l’home per diferents motius: per una
banda hi ha més homes amb carnet de conduir que dones, per l’altra banda les dones en l’esfera familiar són
usuàries secundàries de l’automòbil quan aquest ha de ser compartit.
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9.6 PROPOSTES
9.6.1

XARXA VIÀRIA

L’àmbit del PDU es connecta a les infraestructures territorials a través del següents nodes

1. Pel nord, l’autopista A-7 presenta dos nous ramals, un per sentit, que enllacen amb el nou vial mitjançant
un carril d’entrada i un de sortida que discorren en viaducte per sobre de la nova rotonda d’accés nord al
parc de Port Aventura. Aquests dos carrils, que surten al voltant del PK 1.153 de l’A-7, s’uneixen en
planta formant part d’una sola calçada en el moment d’entrar a l’àmbit del CRT. Un cop arriba al nivell del
terreny, la calçada passa a ser de 2 carrils per sentit. L’amplada de disseny dels carrils per a tots els nous
vials és de 3,5 metres.
2. El nord-est de l’àmbit creua a diferent nivell el vial que d’accés dels serveis i treballadors de Port
Aventura. Aquest vial procedent de la Carretera de Vilaseca a lla Pineda és una calçada d’1+1 de 3,5
metres d’amplada de carril i presenta una sortida directa a l’espai privat d’hípica.

Les dones fan un ús més intens del territori proper. La seva mobilitat és més pròxima al lloc de residència i el
temps de desplaçament per motius de treball és inferior al dels homes. Això és degut a la localització del motiu
pel qual es desplacen i a la menor disponibilitat d’automòbil.

Figura 78.

Nous enllaços nord amb l’autovia A-7 i la Carretera Vilaseca - Pineda. Font: elaboració pròpia

3. A l’est de l’àmbit, la C-31B enllaça amb els nous vials mitjançant una rotonda de 85 metres de radi
exterior, amb una calçada anular de 3 carrils i 3,5 metres d’amplada per carril. Aquesta rotonda,
dissenyada per suportar i distribuir gran part dels vehicles que accediran a l’àmbit, enllaçarà amb la C31B
per l’est aprofitant gran part del traçat actual. Pel nord enllaçarà amb el nou vial vist al punt 2 i, per l’oest,
enllaçarà amb la nova versió pacificada de la C31B, en la qual cada sentit presenta una calçada única
amb 3 o 4 carrils depenent del tram. Aquestes dues calçades de sentits oposats estaran separades per
distàncies que oscil·laran entre 100 (a la rotonda) i 30 metres i disposaran de dos punts per efectuar
canvis de sentit, de 3 carrils cada un.
4. Al sud de la rotonda es proposa un nou enllaç amb el C/del Camí del Racó, degut a que la nova via
pacificada presenta un traçat totalment diferent a l’actual C-31B. Aquest enllaç, que serà una intersecció
en T, només es donarà en sentit Tarragona (calçada sud), i presentarà un carril de sortida (en sentit sud,
Xalets de Salou) i un d’entrada (en sentit est, Tarragona). La secció serà, doncs, una calçada 1+1.
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Salou i la via del ferrocarril. Per tant, ara es proposa reconvertir la C31 amb dues calçades separades
amb 2 carrils per sentit a l’entorn de la rotonda sud, i un tram més llarg de dues calçades separades per
una ampla mediana. La separació entre calçades oscil·la entre 30 (a la rotonda) i 2 metres. La velocitat
màxima recomanada entre rotondes és de 50 km/h tenint en compte que serà una via pacificada, i de 40
km/h al seu entorn. El tram disposarà de 4 carrils a la calçada nord i 3 a la sud. A continuació es mostren
dues seccions orientatives d’aquest vial, una a la part central i l’altra a la intersecció amb la rotonda est:
d) Finalment, el tram entre la nova rotonda oest i la rotonda entre les avingudes dels Països Catalans i Batlle
Pere Molas tindrà una secció 2+2 amb una mediana intermèdia, que donarà una separació de 2,3m. La
velocitat màxima recomanada entre rotondes és de 50 i de 40 km/h al seu entorn.

Figura 79.

Nous enllaços est amb la C31B i el C/del Camí del Racó. Font: elaboració pròpia

5. Finalment, aquesta nova via pacificada enllaçarà per l’oest, mitjançant una nova rotonda, amb l’autovia de
Tarragona – Salou (dins de la trama urbana que discorre pel municipi de Salou), amb l’Av. de la Pedrera
(que dóna accés a la zona sud de l’àmbit) i amb un nou vial que connectarà amb les avingudes dels
Països Catalans i Batlle Pere Molas. La secció d’aquests enllaços s’adaptarà als vials actuals, mantenintne les característiques excepte en el cas del nou vial, que presentarà una calçada amb dos carrils per
sentit (3,5 m) i una mediana de separació de 2,3 metres.

Figura 80.

Nou enllaç oest amb Salou i ‘Avinguda de la Pedrera. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les característiques bàsiques dels nous vials que hauran d’articular la mobilitat interna de l’àmbit del
CRT es recullen a continuació:

Figura 81.

Anàlisi de les característiques bàsiques per trams de la nova vialitat. Font: elaboració pròpia

L’amplada de disseny dels carrils dels nous vials proposats és de 3,5 metres.

a) El tram nord proposat presenta un tram en viaducte 1+1 d’accés a l’àmbit que, en arribar a nivell del
terreny, es converteix en un 2+2 de calçada única. Les velocitats màximes recomanades per aquests
trams són 40 km/ als vials d’entrada/sortida de l’A-7, 50 km/h en el tram d’1+1, 50 en el 2+2 km/h i 40
km/h a l’entorn de la rotonda est.
b) Aquest tram de vial serà en 2+2 i la velocitat recomanada és de 50 km/h.
c) El tram transversal entre rotondes és la gran avinguda d'accés al CTI, i es planteja com a tal, una via
metropolitana amb tres carrers perpendiculars que la creuen amb semàfors i que donaran accés al CTI,
situat al costat nord, i al camí del Racó, situat al costa sud. La separació entre les dues calçades, 30 m,
permetrà que en un futur, si fa falta, apareguin unes calçades centrals a diferent nivell. Això podria tenir
sentit si a la C31 se li dona una continuïtat, que ara no té ni està prevista a curt o mig termini, creuant
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9.6.4

APARCAMENTS

Places d’aparcament fora de la via pública segons determina el Decret 344/2006
El Decret estableix que el nombre de places d’aparcament que cal preveure en els àmbits amb ús residencial és:
-

1 plaça de cotxe per habitatge o per cada 100 m2 de sostre o fracció

-

0,5 places de moto per habitatge o per cada 200 m2 de sostre o fracció.

Segons aquestes ràtios el nombre d’aparcaments per a cotxe i per a moto que el Decret proposa preveure fora de
la via pública per a l’ús residencia és de 3.868 places d’aparcament de cotxe i de 1.934 de moto.
Places d’aparcament fora de la via pública fixades per la normativa del PDU
Les reserves d’aparcament fixades normativament pel PDU en sòl urbà consolidat, són les provinents dels
diferents planejaments derivats anteriors (pla parcial Rambla del Parc, pla parcial Subsector 2, etc) que,
majoritàriament, són coincidents amb les que estableix el POUM de Salou (2003) per a cadascun dels usos. Així
mateix, les reserves fixades pel PDU pels tres nous sectors que delimita (sector 1 CTI, sector 2 Nord i sector 3
CC) s’han equiparat, igualment, a les establertes pel POUM de Salou i que segons l’ús són les següents: 1 plaça/
5 places d’allotjament (ús hoteler); 1 plaça/ 25 m² de superfície de venda o 2 places/ 100 m²st en cas de grans
establiments (ús comercial); i 1 plaça/ 4 persones d’aforament (altres usos).

9.6.2
9.6.3

PROPOSTA D’ACTUACIONS SOBRE LA XARXA VIÀRIA.
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MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC

Atesa la cobertura parcial del servei de ferrocarril, es disposa ja a dia d’avui d’una xarxa de bus de connexió que
serveix bona part de l’àmbit.
Tots els nodes de transport ferroviari, així com l’aeroport de Reus, caldrà que estiguin connectats amb el CRT a
través de servei d’autobús. Tot i així, per la pròpia naturalesa de les activitats del CRT, així com per la incertesa
de l'evolució de la xarxa ferroviària (pel que fa a terminis de les obres i serveis que posaran el marxa els
operadors) en aquests moments és difícil fer una planificació, de les línies d'autobús i dels seus horaris i
freqüències.

Figura 83.

Figura 82.

Estació ferrocarril Port Aventura i la seva àrea de servei.

Proposta d’actuacions a la xarxa de transport públic.

Per tal de fer front a la nova demanda de transport públic de superfície, el PDU incorpora una previsió del dèficit
d’explotació atenent al Decret 344/2006, d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada. El valor previst en aquest
concepte ascendeix a 9,41 M€, repartits durant els primers 10 anys segons la següent progressió:

S'han esbossat doncs una sèrie de corredors o línies que uneixin els nodes esmentats amb el punts d'atracció del
CRT, la qual cosa permet també identificar els itineraris principals per als autobusos i la conveniència d'establir
carrils bus en la xarxa viària.

En general, en l'àmbit del CRT hi ha una potent xarxa viària de recent construcció, de manera que no és realista
plantejar actuacions que impliquin obres de remodelació d'aquesta xarxa. En canvi, es proposa dotar de carrils
bus la nova vialitat específica d'accés al nou nucli de casinos, hotels i centres comercials, ja que, tal com s'ha
comentat, els modes de transport públic per carretera (autobús, autocar, taxi) seran els que hauran de donar
servei directe a la major part del CTI, atès que es preveu una majoria d’atracció de turisme internacional provinent
dels ports de Barcelona i Tarragona, així com, dels aeroports del Prat i de Reus. A tal efecte, el vial adjacent a
les parcel·les de la zona-CTI ja preveuen un carril d’amplada especial, en la part confrontant a la façana, per
facilitar la parada i encotxament- desencotxament de passatgers.
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Ritme d’implantació del servei d’autobusos. Font: elaboració pròpia
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XARXA D’ITINERARIS A PEU

o C/del Camí del Racó
o Av. de la Pedrera
o Extraradi del Recó de Salou (nou vial de connexió entre els CTI i la carretera T3148)
o C/Cap de Salou
o Vial d’accés als CTI, C-31 pacificada
o Convertir el C/Camí del Racó en un eix cívic per accedir al CTI en modes no motoritzats amb
passos de vianants en totes les seves interseccions. Preveure un espai per als vianants a l’accés des
d’aquest carrer al CTI.

L’àmbit d’estudi presenta unes distàncies que en alguns casos seran llargues per als desplaçaments a peu. Tot i
això degut a les característiques del planejament previst es considera que tots els vials del CRT seran idonis per
als desplaçaments a peu ja que compleixen les condicions establertes pel Decret 344/2006, l’Ordre VIV/561/2010
i el DECRET 135/1995 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació
del Codi d'accessibilitat perquè aquests siguin segurs, còmodes i accessibles. A més, aquests cal que garanteixin
els següents requisits:
Es proposa que la xarxa de vianants sigui la següent:

Figura 85.

-

La continuïtat en el territori i entre les diferents peces del PDU així com en l’interior d’aquestes.

-

La continuïtat i l’encaix de la xarxa, tant de vianants com de bicicletes, amb la xarxa dels municipis i
implantacions de l’entorn.

-

La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a vianants en els creuaments, interseccions i
rotondes. En aquest sentit caldrà que totes les cruïlles presentin passos de vianants degudament
senyalitzats, amb guals adaptats i bona visibilitat. Es proposa que no hi hagi vehicles aparcats abans dels
passos de vianants que dificultin la visibilitat. Totes les noves interseccions excepte una són del tipus
rotonda. Caldrà que els itineraris dels vianants aprofitin els ramals immediats de la rotonda per creuar la
calçada, aprofitant que són punts on la velocitat dels vehicles serà menor. Per tant s’haurà de garantir la
seguretat d’aquests passos, fent-los visibles des de qualsevol punt de la rotonda, amb una senyalització
adient i possibles elements moderadors de la velocitat. També caldria permeabilitzar els nous vials
proposats, de manera que aquests no suposin una barrera i obliguin a llargs recorreguts innecessaris. En
aquest sentit s’haurien de pacificar aquestes vies amb passos de vianants màxim cada 100 metres i altres
mesures que redueixin la velocitat dels vehicles, o bé crear passos a diferent nivell en cas que fos
necessari.

-

La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús i l’estació de ferrocarril de l’àmbit. S’haurà de garantir
que aquesta continuïtat s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat. En el present cas, la
totalitat de les parades de transport públic de l’àmbit s’ubiquen a la xarxa d’itineraris principals de
vianants. Fora del CRT, també caldrà realitzar itineraris segurs, còmodes i accessibles a les parades
situades a l’est de l’àmbit, amb passos de vianants adaptats abans de les parades i voreres amples i
protegides.

-

Preveure vials d’accés als espais lliures. En concret la xarxa d’itineraris principal proposada garanteix que
l’accés a aquests espais lliures es realitzi de manera directa des d’aquesta. Com s’observa en el plànol
següent, la ubicació dels espais lliures és en tots els casos adjacent a la xarxa o d’accés immediat.

-

Crear passos de vianants visibles a totes les sortides/entrades de les noves rotondes de manera que
garanteixin la continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a vianants, amb possible ubicació
d’elements reductors de la velocitat. A més, garantir la visibilitat total dels passos des de qualsevol punt
de la intersecció.

-

Pacificar els trams de vial entre rotondes mitjançant passos de vianants continus que garanteixin la
permeabilitat del tram. Aquests hauran de ser correctament senyalitzats i ubicats, aprofitant la possible
implantació de semàfors o elements reductors de la velocitat.

Proposta de la xarxa de vianants. Font: elaboració pròpia

Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants que compleixi els tots els criteris i condicions
mínims establerts per la llei (descrits anteriorment) en qüestions d’accessibilitat (amplada mínima de les
voreres, passos de vianants adaptats, etc.), seguretat (velocitats màximes dels vehicles, il·luminació,
etc.), funcionalitat (accés als equipaments i centres generadors de viatges, espais lliures i parades de
transport públic) i comoditat. En aquest sentit caldria revisar l’espai dedicat als vianants a les següents
vies:
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Les distàncies dins l’àmbit d’estudi fan possibles els desplaçaments en bicicleta. Els vials dissenyats pel
planejament del CRT ja preveuen la integració de la bicicleta com a element clau en la mobilitat.
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Les propostes per aquesta xarxa i els requisits que cal que acompleixi són els següents:
-

La xarxa de bicicletes s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat d’acord al que estableix el
“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” i les “Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de
Catalunya”.

Disposar d’una xarxa d’itineraris principals per a ciclistes que compleixi els tots els criteris i condicions
mínims establerts per la llei (descrits anteriorment) en qüestions d’accessibilitat (amplades mínimes,
tipologia de via), seguretat (velocitats màximes dels vehicles, il·luminació, etc.), funcionalitat (accés als
equipaments i centres generadors de viatges, espais lliures i parades de transport públic) i comoditat. En
aquest sentit caldria revisar l’espai dedicat als ciclistes a les següents vies:
o C/del Camí del Racó
o Av. de la Pedrera
o Extraradi del Recó de Salou (nou vial de connexió entre els CTI i la carretera T3148)
o C/Cap de Salou
o Vial d’accés als CTI, C-31 pacificada. Aquest espai pot ser:
o Convertir el C/Camí del Racó en un eix cívic per accedir al CTI en modes no motoritzats.
Preveure un espai per les bicicletes a l’accés des d’aquest carrer al CTI.

Es proposa que la xarxa de bicicletes sigui la següent:

-

Els itineraris ciclistes dels nous vials s’hauran d’ajustar a una de les següents opcions:
o
o
o
o
o

Figura 86.

Proposta per a la xarxa de bicicletes. Font: Elaboració pròpia
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Carril bici segregat en calçada.
Vorera bici segregada del pas de vianants.
Vials de plataforma única, amb espais compartit de modes motoritzats i no motoritzats, màxim 20
km/h.
Cohabitació en calçada amb vehicles motoritzats, màxim 30 km/h i IMD de 1.000 vehicles.
Altres opcions com pista-bici o camí verd.

-

La continuïtat i l’encaix de la xarxa, tant de vianants com de bicicletes, amb la xarxa dels municipis i
implantacions de l’entorn.

-

La continuïtat en el territori i entre les diferents peces del PDU així com en l’interior d’aquestes.

-

La continuïtat dels itineraris a les parades d’autobús i l’estació de ferrocarril de l’àmbit. En aquest sentit,
caldrà preveure aparcaments de bicicletes a les parades i estacions. També s’haurà de garantir que
aquesta continuïtat s’adequarà als termes exigibles de seguretat i accessibilitat. En el present cas, la
totalitat de les parades de transport públic de l’àmbit s’ubiquen a la xarxa d’itineraris principals de
ciclistes, la qual està formada per vials aptes per a l’ús de la bicicleta tant per pendents com per tipologia
(carrils bici, vials de convivència, etc.). Fora del CRT, caldrà realitzar itineraris segurs, còmodes i
accessibles a les parades situades a l’est de l’àmbit, principalment als punts d’aparcament de bicicletes
associats a les mateixes.

-

Preveure vials d’accés als espais lliures. En concret la xarxa d’itineraris principal de ciclistes proposada
garanteix que l’accés a aquests espais lliures es realitzi de manera directa des d’aquesta. Com s’observa
en el plànol següent, la ubicació dels espais lliures és en tots els casos adjacent a la xarxa o d’accés
immediat.

-

La continuïtat, la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris per a bicicletes en els creuaments, interseccions
i rotondes. Els itineraris per a vianants i ciclistes es mantindran separats en els passos de vianants.
D’altra banda, els vianants disposaran de preferència per creuar els carrils bici amb el perllongament dels
passos de vianants sobre la calçada en la infraestructura ciclista.

-

La trajectòria de les bicicletes en les rotondes necessiten una atenció particular. Cal evitar l’escenari en
què el vehicle talla la trajectòria de les bicicletes. Una solució és incorporar el trànsit de les bicicletes a la
vorera de la rotonda, per damunt o al costat dels passos de vianants, sempre considerant que s’ha
d’afavorir un sistema segregat amb la cohabitació amb els vianants a l’alçada dels passos.
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-

Quan les característiques de l’entorn ho permeten i la velocitat del vehicle privat és igual o inferior als
30km/h la bicicleta pot circular compartint la calçada amb el cotxe.

-

Política de la bicicleta. La bicicleta ha de ser una alternativa en la mobilitat al CRT per als següents tipus
de desplaçaments: desplaçaments interns, desplaçaments multimodals i desplaçaments CRT – Vila-seca
i Salou. Cal pensar en un sistema innovador i funcional que prengui força. Per a això caldrà pensar en:
els aparcaments, sistemes de bicicleta compartida, sistema de lloguer de bicicletes, bicicletes elèctriques,
entre d’altres.

-

1 plaça c/d de 3*10 metres per cada 300-1.200 m2 d’establiment

o

2 plaça c/d de 3*10 metres per cada 1.200-2.500 m2 d’establiment

o

Per cada 2.500 m2 d’establiment una plaça nova

Regulació dels accessos. La normativa pot limitar l’accés de determinats vehicles a determinades àrees
urbanes.

-

Aparcaments. Cal dur a terme una bona xarxa d’aparcaments (full 2 del plànol 2.2). Es proposa dur a
terme una reserva d’aparcaments. També es proposa que s’estableixin una sèrie d’aparcaments segurs:
en empresa per als treballadors i a l’Estació de Renfe de Port Aventura.

Disseny del viari. Per tal que els transportistes utilitzin de forma adequada l’espai és recomanable adaptar
el viari per facilitar els recorreguts eliminant barreres arquitectòniques, ampliant voreres, adaptant guals,
etc.

-

Existència de bicicletes “nominals”. Les empreses poden estudiar la possibilitat d’oferir als seus
treballadors bicicletes d’ús personal per a garantir-ne la disponibilitat i la qualitat del servei.

Escollir el vehicle que més s’adapti a l’operativa. Cal fomentar l’ús de vehicles amb la capacitat òptima,
adaptats al medi urbà, ecològics, etc.

→ Requeriments referents a la càrrega i descàrrega del Decret 344/2006

Es proposa una reserva d’aparcaments per a bicicletes de 6.914 places.

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

Les principals actuacions que es recomana dur a terme per gestionar la DUM són:
Establir l’accés de mercaderies al CTI a través de l’entrada situada a la Carretera de la Pineda per tal
d’evitar la zona urbana i la congestió de la Ronda de Salou.

-

Senyalitzar les restriccions i els usos per tal d’informar als usuaris i incidir en els seu comportament.

-

Establir una disciplina viària que faci complir la normativa i perseguir les actuacions que la normativa
considera inadequades.

-

o

-

9.6.8

-

Es poden traslladar a pàrquings subterranis o bé a molls interiors de càrrega i descàrrega. En aquests
casos s’aconsella una reserva d’espai tipus:

Cal que els trams entre rotondes siguin permeables, de manera que aquests no suposin una barrera que
obligui a fer llargs recorreguts. En aquest sentit, s’haurien de pacificar aquestes vies amb passos de
ciclistes associats a semàfors o altres mesures que redueixin la velocitat dels vehicles, o bé crear passos
a diferent nivell en cas que fos necessari.

-

-

Desembre 2016

Zones de càrrega i descàrrega. Cal reservar un espai a la via pública per aquest ús que no impedeixi la
lliure circulació de la resta d’usuaris. Hi ha estudis que aconsellen que s’estableixin reserves de 20 metres
en zones molt properes a grans establiments comercials (en cas que no tinguin zona de càrrega i
descàrrega internalitzada) o vàries reserves de 10 metres en zones de concentració d’establiments
comercials petits. Altres estudis proposen establir 1 plaça de càrrega i descàrrega de 3*6 metres per cada
2 establiments comercials.
Pel bon funcionament d’aquestes zones, els horaris han de cobrir els horaris comercials i s’ha d’establir
un límit de temps de parada.

Els requeriments establerts per llei són els següents:
A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega en via pública els locals comercials han de destinar
per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables del mateix solar,
llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves característiques especials, justifiquin adequadament
la manca de necessitat de magatzem per als seus productes.
Caldrà també la reserva de places de 3+8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies
seguint les següents ràtios:
-

Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments.

-

Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre.

Els establiments comercials grans (superfície de venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats)
o mitjans (superfície de venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 m2) hauran de complir els següents
requisits:
-

Disposar d’un moll o un espai mínim de 3*8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o situat a terrenys
edificables del mateix solar.

-

A partir dels 2.500 m2, els següents 5.000 m2 de superfície de venda hauran de disposar d’un altre moll
addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels següents 10.000 m2.

La càrrega i descàrrega es pot dur a terme en carrils multiusos. Així s’optimitza l’ús del carril en funció de
l’horari podent ser carril de circulació, de càrrega i descàrrega i d’estacionament a la nit.
Com a actuació innovadora, i per tal de minimitzar la incidència de la DUM en el trànsit, es pot estudiar la
distribució de mercaderies en hores vall: distribució nocturna o bé distribució al migdia.
-

Traslladar al subsòl part de les operacions que es fan en via pública.
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9.6.10 GESTIÓ DE LA MOBILITAT
Per a una bona gestió de la mobilitat que respongui a les necessitats progressives del CRT es proposen les
següents mesures:
-

Web de la mobilitat

Des d’aquesta web s’haurà de poder establir contacte amb els usuaris del CRT i oferir informació sobre l’oferta de
serveis de la mobilitat: horaris i itineraris dels trens i autobusos, serveis com el carpooling per als treballadors,
serveis de lloguer de bicicletes, etc.
-

Sistemes de control i informació del trànsit

Es proposa que es prevegin les infraestructures i equipaments necessaris per garantir la informació del trànsit en
temps real, els fluxos i les incidències als accessos i transmetre-ho als centres de control de trànsit competents
de les vies afectades.
-

9.7 PROPOSTA DE FINANÇAMENT
Tal i com estableix l’Article 19.2 del Decret 344/2006 les persones promotores d’una implantació hauran de
participar en els costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 10
anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en proporció a l’increment del nombre de
línies.
Tenint en compte que el servei de transport públic s’anirà implantant a un ritme similar al de desenvolupament del
CRT (corba logística), es preveu que el dèficit que es generarà durant els 10 primers anys serà el següent:

Gestor de la mobilitat

Aquesta figura ha de permetre tirar endavant accions de millora de la mobilitat i de l’accessibilitat, així com
establir un seguiment constant d’aquesta.
-

Desembre 2016

Implantació de vehicles elèctrics i punts de recàrrega per a aquests.

Es considera un àmbit idoni per a implantar el vehicle elèctric degut al perfil de la població.

Dèficit amb inflació Nivell d'implantació
any 1
any 2
any 3
any 4
any 5
any 6
any 7
any 8
any 9
any 10
Cost total d'explotació any 1 - any 10

Contribució

1.944.796
1.983.691
2.023.365
2.063.833
2.105.109

10%

194.480

25%

495.923

25%

505.841

25%

515.958

50%

1.052.555

2.147.211
2.190.156
2.233.959
2.278.638
2.324.211

50%

1.073.606

75%

1.642.617

75%

1.675.469

100%

2.278.638

100%

2.324.211
11.759.297

-

Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als visitants.

-

Díptics informatius o guia de la mobilitat al CRT enfocada als treballadors.

* En aquests càlculs es preveu que el cost quilomètric del transport públic anirà creixent un 2%
anual.

-

Fomentar i organitzar l’ús del cotxe compartit pels treballadors del CRT.

Taula 1.

-

Controlar la indisciplina d’aparcament al viari públic i millorar la seguretat a l’entorn del CRT.
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Dèficit d’explotació dels primers 10 anys. Font: Elaboració pròpia.

Els càlculs del dèficit del transport públic calculat segons el Decret de al Llei de la Mobilitat per als primers 10
anys donen uns 11,76 M€. Aquests càlculs preveuen que el cost quilomètric del transport públic anirà creixent un
2% anual. Es preveu, però, que el 20% de les necessitats puguin ser cobertes mitjançant l’oferta de transport
públic existent. Per aquest motiu la proposta de contribució en el finançament del transport públic és de
9,41 M€.
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g) La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de

Annex 1: Criteris de disseny de les xarxes establertes pel Decret 344/2006

planejament urbanístic s'ha d'ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d'aquest
Article 4

Decret, respectivament.

Directrius per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a la planificació

4.2 En l'elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel conjunt

4.1 En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han de tenir en compte els
paràmetres següents:

d'un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques de l'entorn,
paràmetres diferents als fixats en l'apartat anterior, sempre que es justifiqui que es compleixen els
objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d'accessibilitat.

a) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització
corresponent a zona 30, d'acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser de
10 metres.
b) L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com dels trams
de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres.

Article 15
La xarxa d'itineraris principals per a vianants
15.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris principals per
a vianants, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. Als efectes d'aquest
Decret, s'entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes amb o sense

c) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari de la

motor.

xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan coincideixi

15.2 La xarxa d'itineraris principals per a vianants, a la qual s'ha de donar prioritat sobre la resta de

amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà a l'establert als apartats anteriors.

modes de transport, ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport públic

de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents:

han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

vehicles. En cas contrari, s'atendrà al que estableixen els apartats anteriors.

b) Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius.

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos

c) Mercats, zones i centres comercials.

excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%.

d) Instal·lacions recreatives i esportives.

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas

e) Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja costanera i vores

que es superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que

de rius.

continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres de radi.

f) Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc.

La construcció d'escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat
a la normativa d'accessibilitat. Quan l'itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o recorregut,
d'acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o elements elevadors

15.3 La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que permetin evitar
els accidents de trànsit. A aquests efectes:
a) Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els carrers de

segurs i accessibles.

zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris per a les persones vianants.
f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. Només
en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.

b) Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible i, en
conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en compte aquest
criteri.
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c) En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s'han d'evitar els

circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l'estudi particular sobre la

canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats amb l'eix principal de la

conveniència de la seva implantació.

circulació de les persones vianants.
15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de manera
complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a les persones
vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de coordinar amb la dels municipis veïns.
15.5 Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a transport
públic i col·lectiu.
15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s'han de segregar i protegir adequadament
quan transcorrin pel costat de la xarxa viària.
15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat urbanística
previstes al Codi d'accessibilitat.
Article 16
Xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície

Article 17
Xarxa d'itineraris per a bicicletes
17.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article.
17.2 La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin
el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2.
17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran de
discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.
17.4 La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes de la
resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la xarxa d'itineraris
per a transport públic i col·lectiu.
17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per

16.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a transport

carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que es

públic i col·lectiu de superfície, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article.

segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció.

16.2 La xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s'ha de definir tenint

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la resta dels

en compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de transport col·lectiu, existents i

vehicles.

previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha d'incorporar la previsió de
carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi de traçat de les existents.
16.3 Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre de

Article 18
Xarxa bàsica per a vehicles

desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2 i s'han de connectar amb

18.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a vehicles,

la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si s'escau, dels municipis veïns.

d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article.

16.4 En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s'han de situar

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d'avaluació de la mobilitat generada ha

de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s'han de situar de manera

d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i com a

que la distància màxima d'accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat

mínim els següents:

d'aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible.

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

16.5 L'espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s'ha de configurar de

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius.

manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es garanteixi
la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes.

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s'escau, ha de procurar assegurar la
continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns.

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport col·lectiu,
s'han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d'autobusos en l'hora punta o 120
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Annex 2: Ordre VIV / 561/2010 , d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'
accés i utilització dels espais públics urbanitzats

Annex 3: Criteris de disseny de les xarxes establertes pel DECRET 135/1995, de
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat

Normes d'accessibilitat urbanística
1.1 Itineraris adaptats.
1.1.1 Itinerari de vianants adaptat.
Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
No incloure cap escala ni graó aïllat.
El pendent longitudinal no supera el 8%.
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent
transversal no superior al 2%. Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són
adaptats.
1.1.2 Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat.
Un itinerari mixt es considera adaptat quan compleix els següents requisits:
Tenir una amplada lliure mínima de 3,00 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m.
Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de l'itinerari.
No incloure cap escala ni graó aïllat.

L'amplada lliure mínima és d'1,20 m.
La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus.
El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%.
Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.
El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que:
L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%.
L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%.
1.2.3 Passos de vianants adaptats.
El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els següents
requisits:
Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.
Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al mateix nivell de
les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la
calçada.
Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una llargada
mínima d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la
calçada quan la longitud de l'illot no superi els 4,00 m.
1.2.4 Escales adaptades.

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent
transversal no superior al 2%.

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents:

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim.

1.2 Elements d'urbanització adaptats.

Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i en escales en projecció
corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior.

1.2.1 Paviments en espais d'ús públic.
Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins,
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). Es col·loca un paviment amb textura
diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el
paviment circumdant. Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que
permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera
que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
1.2.2 Guals adaptats.
El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents:

El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats.
El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,20 m.
L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat on s'uneix amb
l'alçària.
Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació.
Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el
tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment
equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els
passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala.
El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala.

L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un nivell d'il·luminació
durant la nit de 10 lux com a mínim.
Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin possibles accidents a persones
amb visió parcial o ceguesa.

Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o
funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals.
Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada respecte del terra.
Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

1.2.5 Rampes adaptades.
Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents:
L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim.
Pendents longitudinals:
Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%).
Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%).

Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d'una amplada mínima de 0,80 m, i davant d'elles es pot
inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m.
Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha d'haver un número en alt relleu que identifiqui la planta,
amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una alçada d'1,40 m des del terra.
2.4.2 Escales en edificis d'ús públic.
Les escales d'ús públic han de complir les condicions següents:

Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%).

L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima, de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no recta
hi ha d'haver la dimensió mínima d'estesa de 30 cm a 40 cm per la part interior).

S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%.

L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària.

El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.

La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m.

El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.

En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar replans intermedis.

Els replans intermedis tenen una llargada mínima d'1,20 m.

Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50 m.

Es disposa de passamans a tots dos costats.

A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a mínim.

Les baranes de les escales tenen una alçada d'entre 0,90 i 0,95 m. Els passamans de l'escala tenen un disseny
anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de
diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.

Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es disposa d'un element de
protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.
Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans de la
rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a
la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals.

1.2.7 Aparcaments adaptats.

L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d'un nivell d'il·luminació
mínim de 10 lux durant la nit.

Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 mx4,50 m en bateria i 2,00 mx4,50 m en filera.

1.2.6 Ascensor adaptat.

Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant
la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada
de la plaça. L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptat.

Un ascensor es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
La cabina d'ascensor adaptat té com a mínim unes dimensions d'1,40 m en el sentit de l'accés i d'1,10 m en el
sentit perpendicular.
Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m.

Una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits següents:

Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a
terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció reservat a persones amb mobilitat reduïda.
15.2 En les zones d'aparcament que serveixin específicament a equipaments i espais d'ús públic, es reservaran
permanentment, tant a prop com sigui possible dels accessos de vianants, places adaptades en la proporció
següent:
Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció.
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De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 places o fracció.

El nivell d'aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m.

De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 places o fracció.

El nivell d'aixecament local de la vorera en la zona d'accés a l'autobús serà de 0,20 m.

15.3 Les zones d'aparcament han de tenir un itinerari de vianants adaptat que comuniqui les places reservades
amb la via pública.

La marquesina disposarà d'una superfície lliure de 0,90 mx1,20 m, reservada en la col·locació
de cadires de rodes, cotxes o altres estris d'ajut.

26.1 Els garatges o aparcaments d'ús públic, siguin exteriors o interiors, que estiguin al servei d'un edifici d'ús
públic, hauran de reservar places d'estacionament per a vehicles que s'utilitzin per a trasllat de persones amb
mobilitat reduïda, i hauran de complir les característiques següents:

Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se
senyalitzi la superfície amb elements opacs.

Proximitat màxima als accessos per a vianants.

Sota la marquesina, si n'hi ha, l'alçada mínima lliure serà de 2,10 m.

Estar degudament senyalitzades.
Tenir les dimensions mínimes previstes a l'apartat 2.4.1 de l'annex 2.
Disposar d'accessos en les condicions previstes a l'apartat 2.4.1 de l'annex 2.
26.2 El nombre mínim de places a reservar, amb les característiques esmentades, és el següent:
De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada.
De 71 a 100 places: 2 places adaptades.
de 101 a 150 places: 3 places adaptades.
de 151 a 200 places: 4 places adaptades.
Per cada 200 places més: 1 plaça adaptada.
Més de 1.000 places: 10 places adaptades.
26.3 Els edificis destinats a hospitals, clíniques, centres d'atenció primària, centres de rehabilitació i de dia, que
no disposin d'aparcament d'ús públic, tindran a la via pública i al més a prop possible de l'accés una plaça
adaptada reservada, com a mínim, per a persones amb mobilitat reduïda.

Normes d'accessibilitat en el transport
3.1 Barreres arquitectòniques en el transport.
3.1.1 Parades i estacions adaptades.
Es poden distingir tres tipus de parades en el transport terrestre urbà i interurbà: parades de
transport ferroviari, parades d'autobús i parades d'automòbils.
3.1.2 Parades d'autobús adaptades.
Les parades d'autobús adaptades compliran les següents prescripcions:

El límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no superior a 1,20 m.
3.1.3 Estacions de transport ferroviari adaptades.
En les estacions de transport ferroviari, pel que fa a l'accessibilitat, cal tenir en compte dos
aspectes:
Accessibilitat en la comunicació, segons criteris establerts a l'annex 4.
Accessibilitat pel que fa a barreres arquitectòniques, en la qual s'han de considerar tres
conjunts d'espais: l'accés a les instal·lacions, la circulació dels espais de servei i l'espai
d'accés als vehicles.
3.1.3.a) Accés a les instal·lacions.
Es facilitarà l'accés a totes les dependències i vehicles als gossos pigall, segons s'estableix a
la Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució
visual acompanyades de gossos pigall (DOGC núm. 1809, de 15.10.1993).
Les baranes d'accés a les instal·lacions compliran les prescripcions dels annexos 1 i 2
d'aquest Decret i, a més a més, seran de colors contrastats.
La unió entre la via pública i els accessos a les instal·lacions es realitzarà mitjançant itineraris
de vianants o mixtos adaptats segons els conceptes que estableix l'annex 1 d'aquest Decret.
3.1.3.b) Circulació en els espais de servei.
Els espais de serveis estaran units als accessos a les instal·lacions i als vehicles mitjançant
itineraris adaptats, segons el concepte establert a l'annex 2 d'aquest Decret.
3.1.3.c) Espai d'accés als vehicles.

Les vores de les andanes se senyalitzaran a terra amb una franja de textura diferenciada
respecte a la resta del paviment. La franja tindrà visualment una coloració destacada de la
resta del paviment.

La circulació interior d'un vehicle adaptat ha de complir el requisits següents:

Per reposar les persones amb mobilitat reduïda es disposaran suports isquiàtics a 0,75 m
d'alçada sobre el terra com a màxim i a 0,70 m com a mínim, separats 20 cm de la paret.

El pas lliure tindrà una amplada mínima de 0,90 m en l'espai de circulació. En l'àrea de
passatgers el pas es pot reduir a una amplada de 0,40 m a 0,55 m.

El sistema d'interfonia des de l'andana amb el personal de control ha de poder ser manipulat a
una alçada màxima d'1,00 m sobre el terra.

Els desnivells sobtats no superaran els 2 cm i estaran sempre marcats amb una senyalització
del cantell contrastada visualment.

A les andanes hi haurà un nivell d'il·luminació mínim de 20 lux.

Les rampes interiors no superaran 1,10 m de llargada màxima, i en cap cas el 6% de pendent
màxim.

3.2 Vehicles adaptats.
Als efectes d'accessibilitat, en tot vehicle s'han de considerar tres tipus d'activitat: pujada i
baixada, circulació interna i àrea de passatgers.
3.2.1 Pujada i baixada del transport públic.
3.2.1.a) Transport públic col·lectiu.
El pas, tant d'entrada com de sortida, tindrà una amplada mínima de 0,80 m lliures d'obstacles;
en el cas que es produeixi en ambdós sentits serà superior a 1,20 m i inferior a 1,60 m, i
s'instal·laran en cas de portes dos fulls corredissos de 0,60 m mínim i de 0,90 m màxim
cadascun.

Hi ha d'haver un espai lliure per a girs d'1,50 m de diàmetre.

El sostre dels passadissos tindrà una alçada lliure de 2,10 m com a mínim.
Les portes interiors estaran separades un mínim de 0,25 m de les cantonades, i l'amplada serà
igual al mínim establert per a les portes d'accés. Quan les portes siguin de vidre aquest tindrà
un sòcol inferior de 30 cm d'alçada, com a mínim, i una franja horitzontal de 5 cm d'amplada,
com a mínim, col·locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color.
Els mecanismes i instruments d'accionament han de ser a una alçada sobre el paviment
superior a 0,80 m i inferior a 1,10 m.
Els senyals d'avís es col·locaran al sostre en llocs visibles tant per als passatgers que viatgen
asseguts com per als que ho fan dempeus.

Hi haurà una indicació clara i comprensible de la destinació de cada servei.

3.2.2.b) Àrea per als passatgers.

El nivell del terra dels autobusos serà a 30 cm de la calçada com a màxim. En aquells casos
en què es fes impossible la implantació dels vehicles de plataforma baixa, l'adaptació es farà
d'acord amb les característiques particulars que es defineixin per a cada cas.

L'àrea de passatgers d'un vehicle adaptat està integrada per dues zones: plataforma i àrea de
seients.

El terra dels vehicles quedarà enrasat amb el paviment superior de les andanes del transport
ferroviari. A aquest efecte s'admetrà l'ajut amb rampes curtes plegables, evitant que el
desnivell superi els 10 cm i que la rampa tingui més d'1,10 m de llargada.
3.2.1.b) Transport per comanda.
El transport per comanda que sigui necessari afegir al transport regular amb caràcter
complementari (taxi, furgonetes taxi o similars) haurà de ser adaptat. Serà obligatori l'ajut del
conductor inclòs en el cas de vehicles adaptats.

Per a l'àrea de seients es compliran les mesures d'accessibilitat de mobiliari adaptat: 0,50 m
d'alçada de seient, 0,75 m de separació mínima entre espatlleres de seients i 0,65 m d'alçada
lliure d'obstacles sota taules plegables. L'amplada mínima lliure d'un seient serà de 0,50 m en
tot tipus de transport.
La plataforma contindrà un espai de gir on es pugui inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre i
una zona d'emmagatzematge per a cadires i altres estris d'ajut així com d'equipatges, amb
unes dimensions mínimes d'1,20 mx1,80 m, que es podrà combinar amb l'àrea de seients.
3.3 Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda: model.

3.2.2 Circulació interior.
3.2.2.a) Espai de circulació.
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Planejament vigent: aquesta mobilitat és la que potencialment podria generar aquest sector en
cas que es desenvolupés urbanísticament al 100% el planejament vigent a dia d’avui
(planejament que ja està aprovat però en bona part no està consolidat).
o Pla Director Urbanístic: aquesta mobilitat és la que potencialment podria generar el sector una
vegada estigui desenvolupat urbanísticament al 100% el Pla Director Urbanístic que actualment
està en fase de redacció i aprovació. El PDU absorbeix/recull el planejament vigent. Per tant, dins
la mobilitat del PDU ja es comptabilitza la mobilitat que generarà el planejament vigent.
ZAL. S’estudia la mobilitat que es preveu que generi la ZAL de Port de Tarragona.
Increment de la mobilitat previst per la xarxa viària en els propers 10 anys degut a altres causes diferents
al CRT i la ZAL.
o

1. Introducció
L’objecte de l’estudi és analitzar l’impacte que tindrà sobre el trànsit viari el desenvolupament del Pla Director
Urbanístic de reordenació de l’àmbit de Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou i la ZAL quan aquests es
trobin completament consolidats, i estudiar quines millores en la xarxa d’infraestructures són necessàries per a
poder absorbir l’increment de mobilitat previst.

2. Metodologia

-

Escenari planejament vigent

La metodologia de redacció d’aquest estudi de trànsit es divideix en les següents fases, que en els apartats
posteriors es desenvoluparan de forma oportuna:

Es considera com a escenari planejament vigent aquell en que s’assigna sobre la xarxa viària actual la mobilitat
actual i la nova mobilitat prevista pel planejament vigent (prèvia aprovació del PDU). Es duu a terme la simulació
d’aquest escenari i es valoren els resultats de la simulació. La simulació d’aquest escenari serà interessant per,
posteriorment, veure les diferències que s’introdueixen al planejament vigent arrel de l’aprovació del PDU:
permetrà entendre el salt entre el planejament vigent i el PDU. A més, permet veure les mancances de la xarxa
viària actual per absorbir un increment de la mobilitat i fer propostes de millora.
Escenari Pla Director Urbanístic
Es considera com a escenari Pla Director Urbanístic de mobilitat aquell en que s’assigna sobre la xarxa viària
prevista pel futur de l’àmbit, arrel de les propostes de millores que introdueix el PDU i el present document, els
desplaçaments hipotètics fruit del desenvolupament màxim del Pla Director Urbanístic. Es duu a terme la
simulació d’aquest escenari i es valoren els resultats de la simulació. La simulació d’aquest escenari permetrà
veure la demanda i el comportament d’aquesta sobre la xarxa viària prevista pel futur de l’àmbit.

Figura 87.

Fases de l’estudi. Font: elaboració pròpia

Model situació actual
En aquest apartat es duu a terme l’inventari infraestructural i de les dades de demanda disponibles (aforaments i
dades de trànsit). Posteriorment s’exploten les dades i es prepara una matriu de la demanda sintètica de trànsit
en hora punta. Finalment es duu a terme una macrosimulació de l’estat actual.
Mobilitat generada
S’estudia la mobilitat que es preveu que en un futur es generarà en l’àmbit d’estudi arrel dels planejaments i les
dinàmiques de mobilitat previstos. Concretament s’estudia la mobilitat que es generarà degut a:
-

Centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou. Per aquest cas s’estudia la mobilitat que generarà en 2
escenaris:

3

3. Anàlisis de la situació actual
En el present apartat es desenvolupa totes aquelles tasques que tenen a veure amb la recollida de dades, la seva
explotació i l’elaboració d’un model de simulació del sector per a la situació actual. La seva finalitat és arribar a
entendre el funcionament de la xarxa viària del conjunt de l’àmbit d’estudi. A tal efecte s’ha plantejat una simulació
que permeti quantificar el nivell de servei que ofereix la infraestructura viària als seus usuaris en el moment de
màxima sol·licitació, és a dir en hora punta.
Per fer-ho s’ha procedit a representar la xarxa en forma de graf, emprant el software específic de simulació
TRANSCAD. S’ha realitzat una simulació de trànsit macroscòpica, és a dir, mitjançant una assignació de vehicles
estàtica i seguint l’algoritme de camins mínims en termes de temps de trajecte i costos associats. Amb tot,
s’aconsegueix tenir una idea dels corredors amb major sol·licitació, alhora que dels nodes específics que poden
generar problemàtiques puntuals.

3.1 INVENTARI INFRAESTRUCTURAL
La xarxa viària que s’ha modelitzat per a la simulació correspon a la xarxa d’infraestructures viàries interurbanes
existent a data d’avui. De les vies urbanes només se n’ha considerat una part, en concret aquelles corresponents
a la xarxa viària urbana bàsica de distribució i que poden acabar tenint una funció rellevant en la mobilitat
metropolitana.

Els paràmetres utilitzats per a la modelització de les diferents vies han estat els següents:
Tipologia

Velocitat de circulació (km/h)

Capacitat (veh/h) per carril

Autopista

120

1.800

Autovia

100

1.600

Carretera

90

1.200

Enllaç viari

70

1.000

Via ràpida urbana

60

800

Carrer

40

700

Taula 2.

Tipus de via, velocitat de circulació i capacitat. Font: elaboració pròpia

L’entrada i sortida de vehicles a la xarxa s’ha realitzat emprant nodes de connexió que simbolitzen els següents
corredors/emplaçaments:

Per a la definició dels diferents vials en la modelització, s’han considerat diferents tipologies de via que agrupen
les diferents carreteres segons criteris de disseny similars, és a dir: velocitat de circulació, nombre i ample de
carrils, capacitat d’admissió de vehicles, etc.
Les tipologies utilitzades es poden observar a continuació:

Figura 88.

Xarxa viària modelitzada per a l’estudi classificada per tipologia de via. Font: elaboració pròpia
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Figura 89.

Graf i centroides de la xarxa viària actual. Font: elaboració pròpia

3.2 DADES DE TRÀNSIT
L’àrea metropolitana del Camp de Tarragona segueix unes pautes de funcionament molt clares, amb importants
puntes d’afluència durant els mesos d’estiu. Aquesta forta estacionalitat es deu a l’ús de les segones residències,
però també a l’accés a les platges i als centres d’alta generació de viatges, com Port Aventura o Aquopolis. Amb
tot, és detecta una clara particularitat que representa importants disfuncions de les diferents xarxes de transport.
En cas que les infraestructures hagin estat dimensionades pel període vall, es formaran llargues cues per manca
de capacitat de les vies davant la gran sol·licitació estival. I en el cas contrari, si han estat dimensionades atenent
als períodes punta, es veuran infraestructures infrautilitzades durant bona part de l’any per poder donar resposta
a les necessitats estacionals. En tot cas, i amb una clara voluntat de garantir el funcionament global del sistema,
s’ha estimat una demanda de vehicles corresponent al període estival de màxima sol·licitació.
En aquest cas, l’escenari de màxima sol·licitació es considera que es produeix un dia feiner d’agost,
preferentment un divendres tarda, en que s’ajunta la sol·licitació de tornada dels desplaçaments personals –
Platja, Port Aventura, Aquopolis, etc.-, amb la tornada dels desplaçaments ocupacionals i l’anada dels viatges
interurbans d’accés a la segona residència o als establiments turístics.
Per determinar la càrrega de trànsit actual s’ha recopilat les dades d’aforaments viaris disponibles. Les dades i
fonts consultades són les següents:







Figura 90.

El Ministeri de Foment, a través del Mapa de Tráfico, ha permès identificar la IMD de l’autopista AP-7,
l’autovia A-7 i la carretera N-340. Aquesta font dóna dades que fan referència a la IMD de l’any 2014 i la
IMD per mesos de l’any 2014.
Els aforaments de carreteres de la Generalitat de Catalunya donen dades de les carreteres C-31b, C-14,
T-315, T-11 i A-27. Les dades dels aforaments de la Generalitat són: IMD de l’any 2014, IMD per mesos i
IMD per hores.
Els registres de la Diputació de Tarragona permeten caracteritzar les vies TV-3148, TV-3146, T-319 i TV3145. Les dades fan referència a la IMD de l’any 2014.
Dades dels aforaments duts a terme per la Direcció General d’Urbanisme en el marc del present estudi.
Aquesta font dóna dades de la IMD del mes de desembre de l’any 2015.

S’ha homogeneïtzat i projectat aquestes dades per acabar treballant amb dades d’hora punta d’un dia mitjà del
mes d’agost. Segons els aforaments estudiats (aforaments amb dades disponibles) s’ha observat el següent
comportament en les carreteres de l’entorn del CRT pel que fa a la temporalitat:




El mes d’agost la IMD augmenta un 22% respecte la IMD mitjana anual.
El mes de desembre disminueix un 38,8% la IMD respecte la mitjana del mes d’agost.
L’hora punta del mes d’agost és del 8,4%.

D’aquesta forma, s’ha optat per treballar amb valors que estan del costat de la seguretat.

Xarxa viària localitzant els punts d’aforaments disponibles. Font: elaboració pròpia

Amb tot, es pot aconseguir un primer esquema de funcionament del sistema viari.

3.3 CALIBRACIÓ DEL MODEL
El càlcul del nombre de vehicles que han d’aplicar-se a la xarxa s’ha realitzat mitjançant la implementació de
matrius origen-destinació estimades en base a les dades disponibles. S’ha efectuat un ajust de la matriu, seguint
el mètode SUE (Stochastic User Equilibrium) i s’ha calibrat iterativament en 100 iteracions, en base als 163
aforaments disponibles, un cop filtrats els més dispersos.
L’assignació del trànsit a la xarxa, que s’ha dut a terme mitjançant el model d’equilibri de l’usuari estocàstic
(SUE). Aquest model és una derivació del mètode d’equilibri de l’usuari, que considera que els viatgers escullen el
camí òptim, però assumeix que no tots els conductors disposen d’una informació completa sobre la xarxa.
D’aquesta forma es poden obtenir resultats més aproximats al que sovint succeeixen a la realitat.
El model emprat utilitza restriccions de capacitat i precisa un nombre d’iteracions òptim per distribuir correctament
la càrrega de la matriu sobre el graf. El procés requereix la revisió iterativa dels arcs de la xarxa que han
sobrepassat la seva capacitat en flux lliure i el recàlcul dels temps de viatge en funció de la relació entre el flux i la
capacitat.
Una vegada assolit “l'equilibri”, és a dir, si tots els usuaris de la xarxa han minimitzat el temps de viatge i els nous
temps de recorregut recalculats coincideixen amb els de la iteració anterior, hem arribat a la solució o equilibri. Si
no és així, es torna a repetir el procés fins arribar-hi.
Les variables que s’obtenen amb l’aplicació d’aquest model són, per a cada tram de la xarxa, les següents:
-

Volum de trànsit: vehicles per hora en cada sentit de circulació i total.
Temps de viatge: temps de viatge des dels punts d’origen i destí que passen pel tram, tant total de tots
els enllaços com el temps de viatge màxim per a aquell tram.
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-

Ràtio V/C: ràtio volum/capacitat per a cada sentit de circulació i total. Les dades de volum de trànsit són
les més importants del procés, i són les que s’han emprat per realitzar la calibració.

En el gràfic de dispersió que s’adjunta a continuació es mostra la relació entre les dades dels aforaments i els
fluxes resultants del model calibrat. En resulta un coeficient de correlació r2=88% i una y=0,9682x.

Relació entre el fluxe del model i l'aforament
3500

3000

3.4 SIMULACIÓ DE TRÀNSIT I PRINCIPALS RESULTATS
L’assignació de vehicles a la xarxa s’ha realitzat mitjançant el mètode SUE (Stochastic User Equilibrium) que
permet assignar al graf viari la sol·licitació de trànsit calculada per a l’escenari de màxima demanda. L’entrada i
sortida de vehicles es realitza, tal i com s’ha comentat anteriorment, a través d’uns nodes específics anomenats
centroides que es connecten a la xarxa a través de connectors específics. Tal i com s’ha especificat, la
determinació del nombre de centroides s’ha realitzat atenent a la localització dels principals nodes atractors i
generadors de viatges. En quan a la tipologia d’assignació implementada s’ha considerat convenient treballar a
escala macroscòpica, és a dir, realitzant l’assignació pel camí mínim inicial fins a copar la capacitat de les vies.
Els resultats obtinguts a partir de la modelització es mostren a continuació:
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Relació entre el flux del model i l’aforament. Font: elaboració pròpia

Amb tot, es treballa sobre la següent matriu O/D d’hora punta resultant és la següent:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

413
120
450
98
89
126
614
81
220
1 050
50
40
9
3 359

2
230

3
41
22

3
170
151
6
1 332
108
20
20
458
184
95
15
2 792

17
13
85
72
275
4
2
0
43
25
2
602

4
377
639
1
12
3
34
20
173
11
167
0
1
8
1 446

5

6
70
72
26
50

18
43
16
21
26
53
6
27
378
805

68
42
284
38
41
454
2
97
24
23
709
19
29
1 829

7
184
707
177
201
53
406
9
122
157
346
443
161
98
3 063

8
534
44
37
36
18
717
346
26
1 577
26
223
211
192
3 987

9
217
3
1
4
14
3
210
171
23
0
12
195
0
854

10
494
183
0
21
13
1
71
1 973
43
8
0
2
2
2 811

11
506
2
0
6
4
1
23
5
234
188
1
13
1
985

12
29
17
86
13
30
139
116
339
74
1
0
28
383
1 256

13
31
284
59
27
34
6
283
3
68
7
26
38
20
888

14
330
4
1
6
471
467
27
126
0
26
1
131
7
1 597

3 112
2 432
794
1 039
952
1 939
3 138
3 661
965
2 282
2 161
1 841
823
1 137
26 274

Figura 92.

Simulació de trànsit de l’estat actual. Font: elaboració pròpia

Tal i com es pot observar a la figura anterior, es detecta alguns problemes de funcionament en el moment de
màxima sol·licitació. En primera instància, les problemàtiques s’han diferenciat depenent de l’origen del conflicte.
Per una banda, els problemes lineals ocasionats per una assignació de vehicles alta en relació a la capacitat de la
via. Per altra, aquelles problemàtiques esdevingudes de forma puntual en enllaços o altres tipus d’interseccions.

On:
1
2
3
4
5
Taula 3.

Salou
A7 sud
AP 7 sud
C-14
Carretera

6
7
8
9
10

AP7 nord
A7 nord
Tarragona
La Pineda
Vila-seca

11
12
13
14

Port aventura
T-11
N-420
Zona port

Matriu origen i destinació dels desplaçaments de la situació actual. Font: elaboració pròpia
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El conjunt AP-7 i A-7 té capacitat però es carrega de manera desigual degut al peatge de l’AP-7. Aquestes
disfuncions es podran anar resolent a mig-llarg termini amb mesures de gestió de la xarxa viària més que amb
inversions en infraestructures.
Els enllaços de l’A7 cap a la xarxa local són punts amb alta densitat de vehicles i amb problemes de congestió en
determinats moments.
És evident, doncs, que les vies d’alta capacitat reben una sol·licitació molt alta de vehicles, però també tenen gran
capacitat per encabir-los. No obstant, caldria replantejar alguns enllaços de les mateixes, sobretot els ramals de
desacceleració. Concretament, caldria millorar la capacitat dels ramals de sortida de l’autovia A7 quan interseca
amb altres vies d’alta capacitat com la C-14 o la T-315.
S’observa que el problema d’accés a Port Aventura i en el seu enllaç amb l’A-7 és principalment degut a la
presència del control d’accessos.
La C-31 no presenta problemes de congestió en l’àmbit del CRT.
D’altra banda, cal tenir present també les cues ocasionades a la C-14 i T-325 causades als accessos urbans a
Salou, per manca de capacitat dels vials interns que han de contenir el trànsit de pas junt a les funcions locals.
Donat que l’estudi es fa en hora punta d’estiu es presenten problemes als accessos a les platges.
Figura 93.

Principals problemàtiques detectades a la xarxa actual. Font: elaboració pròpia

La taula següent mostra la relació de conflictes identificats en la simulació de la xarxa actual:
Disfuncions detectades

Nivell de servei

1

A7

Alta sol·licitació de vehicles passants

C/D

2

C14

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

3

T325

Cua generada en rotonda urbana

D

4

PA

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

5

C31b

Cua generada en rotonda urbana

D

6

T319

Cua generada en accés a platges

C/D

7

N340

Alta sol·licitació de vehicles interns

C/D

8

TV3146

Cua generada en accés a platges

C/D

A

A7

Enllaços amb alta sol·licitació

D/E

Taula 4.

A nivell urbà, també seria precís considerar algunes intervencions. El viari urbà de Salou i La Pineda han
d’assumir una càrrega de trànsit intermunicipal important, cosa que provoca colls d’ampolla, alhora que causa
externalitats sobre les ciutats.

4. Avaluació de la mobilitat futura
Tal i com s’introdueix en l’apartat “2. Metodologia”, la mobilitat que es preveu tenir en un futur a l’àmbit d’estudi
serà la mobilitat existent a dia d’avui més la mobilitat que es preveu que es generi de nou. En aquest sentit:
Mobilitat actual: aquesta mobilitat és existent a dia d’avui i és la que s’analitza en l’apartat anterior “3. Anàlisi de la
situació actual”.
Mobilitat nova que es generarà en l’àmbit d’estudi arrel dels planejaments i les dinàmiques de mobilitat previstos.
Concretament es preveu que els focus generadors de nova mobilitat siguin:
-

Centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou.
ZAL de Port de Tarragona.
Increment de la mobilitat previst per la xarxa viària en els propers 10 anys degut a altres causes diferents
al CRT i la ZAL.

Principals problemàtiques detectades a la xarxa actual. Font: elaboració pròpia

La xarxa viària actual funciona de forma raonable, tot i ser carregada amb una demanda punta amb una forta
estacionalitat. L’àrea urbana analitzada rep una sol·licitació de trànsit punta elevada que comporta un decrement
dels nivells de servei associats a la infraestructura viària. Evidentment, aquesta sol·licitació punta pot causar
retencions de forma puntual, sobretot si es produeixen petites incidències, però el funcionament general es
considera acceptable.

En el present apartat s’analitza quina serà la mobilitat que es generarà de nou i quines pautes de comportament
tindrà
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4.1 MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR CRT

-

En endavant es calcula els viatges generats pel nou sector de planejament proposat i es realitza una proposta
d’assignació dels viatges en funció de les diferents vies d’accés que arriben al sector. D’aquesta forma es busca
poden complementar la simulació de trànsit anterior amb els nous viatges previstos.
4.1.1

Proposta de planejament: aquest escenari engloba la mobilitat que generarà el conjunt del sector una
vegada aquest estigui totalment desenvolupat i consolidat. La proposta té en compte, doncs, el
planejament vigent i el nou planejament.
PROPOSTA PDU DEL CRT
Hoteler

Escenaris de planejament
SUC

Per a dur a terme el càlcul de la mobilitat generada s’han tingut en compte 3 escenaris de desenvolupament del
sector:
-

Sostre consolidat: sostre que actualment ja està desenvolupat i, per tant, ja genera mobilitat a dia d’avui.

Comercial

Antic sub sector 1

SUC

Antic sub sector 1

SUC 3

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
Centre de convencions en la proposta)

Comercial

12.375 m2 st

Equipaments

14.003 m2 st

Espais lliures

69.929 m2 sòl

Centre de convencions (hoteler)

14.612 m2 st

Taula 5.

-

49.690

m2 st

Espais lliures

69.929

m2 sòl

Centre de convencions
Sector Centre de Convencions
(Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 plan. vig.) Espais lliures

24.612

m2 st

500

m2 sòl

SNC 2

Hoteler
Sector nord
(Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 plan. vig.) Espais lliures

50.000

m2 st

12.824

m2 sòl

425.000

m2 st

50.000

m2 st

120.000

m2 st

30.000

m2 st

Comercial

Sector CTI
SUD 1 (inclou en la zona CTI Parcel·la XXIIb Antic
sub sector 2 )

Oci (Congres s os , convenci ons ,
tea tre)

Joc

Equipaments baixa intesitat
Espais lliures
Hoteler

Antic sub sector 2
(menys les parcel·les XXIIa1 XXIIa2 i XXIIb)

SUC

TOTAL
Sostre consolidat segons m2 de sostre i usos. Font: elaboració pròpia

Planejament vigent: en aquest escenari es calculen els desplaçaments associats als àmbits que dins del
sector ja tenen un planejament aprovat. Dins del planejament vigent hi trobem el sostre consolidat a dia
d’avui.

m2 st

Equipaments

Hoteler

60.000 m2 st

m2 st

SNC 3

SOSTRE CONSOLIDAT CRT
Hoteler

91.893
155.607

SUC

Equipament en sòl urbà consolidat

SNU

Sòl no urbanitzable

44.837

m2 st

228.438

m2 sòl

80.071

m2 st

Comercial

9.870

m2 st

Residencial

2.477 habitatges

Equipaments publics

123.850

m2 st

Espais lliures

247.700

m2 sòl

Equipament

40.515

m2 st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

m2sòl

Equipaments

25.262

m2 st

Equipaments baixa intesitat

91.232

m2st

TOTAL

PLANEJAMENT VIGENT CRT
Hoteler

SUC

Antic sub sector 1

Parcel·la XXIIa1 Antic sub sector 2 (Sector
SUC
3 Centre de convencions en la proposta)

Comercial

91.893

m2 st

155.607

m2 st

Equipaments

49.690

m2 st

Espais lliures

69.929

m2 sòl

Centre de convencions (hoteler)

14.612

m2 st

SUC

Parcel·la XXIIa2 Antic sub sector 2 (Sector
2 Nord en la proposta)

Hoteler

1.385

m2 st

SUC

Parcel·la XXIIb Antic sub sector 2 (Part zona
1 CTI sector CTI en la proposta)

Hoteler

2.670

m2 st

Hoteler

80.071

m2 st

9.870

m2 st

Comercial

SUC

SUC
SNU

Antic sub sector 2 (menys les parcel·les XXIIa1
Residencial
XXIIa2 i XXIIb)
Equipament en sòl urbà consolidat
Sòl no urbanitzable

2.477 habitatges

Equipaments

123.850

m2 st

Espais lliures

247.700

m2 sòl

Equipament

40.515

m2 st

Parc temàtic Ferrari Land

55.000

m2 sol

Equipaments

25.262

m2 st

Equipaments baixa intesitat

91.232

m2st

TOTAL
Taula 6.

Planejament vigent segons m2 de sostre i usos. Font: elaboració pròpia

Taula 7.

4.1.2

Proposta de PDU del CRT segons m2 de sostre i usos. Font: elaboració pròpia

Metodologia i hipòtesis de càlcul de la mobilitat generada

L’estudi de la mobilitat generada s’ha realitzat en base al que estableix la llei de mobilitat, en l’Article 8 i l’Annex 1
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada. En aquest
Annex es proposa partir dels m2 de sostre projectats per a cadascun dels usos i preveure uns ràtios de
desplaçaments generats diàriament per aquests.
Ràtios de viatges generats segons m2 de sostre i usos
Desplaçaments/100 m2 st
Font
10 desplaç./100 m2st
Decret 344/2006
3 desplaç./persona/habitatge Decret 344/2006
50 desplaç./100 m2st
EAMG CRT (Decret + Document ATM)

Ús
Hoteler
Residencial
Joc

50 desplaç./100 m2st
20 desplaç./100 m2st

Comercial
Equipaments
Equipaments baixa intensitat
Convencions
Sòl no urbanitzable (FL)
Espais lliures
Taula 8.

5 desplaç./100 m2st
20 desplaç./100 m2st
8,2 desplaç./100 m2sòl
2

1 desplaç./100 m sòl

Decret 344/2006
Decret 344/2006
EAMG CRT
EAMG CRT (Decret + Document ATM)
EAMG CRT
EAMG CRT

Ràtios de viatges generats al dia segons els m2 de sostre i usos. Font: Decret 344/2006
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Posteriorment s’han aplicat una sèrie d’hipòtesis/consideracions per tal de definir les pautes d’aquesta mobilitat.
Les hipòtesis fan referència a:
-

Desplaçaments interns i desplaçaments de connexió.

-

Repartiment modal dels desplaçaments.

El repartiment modal, tal i com es pot veure en les taules que s’adjunten a continuació, s’ha previst diferent
segons:

Per als desplaçaments relacionats amb el CTI es preveu que el 25% siguin de connexió i el 75% interns. Per als
desplaçaments relacionats amb la resta d’usos es preveu que aquests percentatges s’inverteixin, s’estima, doncs,
que el 75% dels desplaçaments siguin de connexió i el 25% interns.

o
o
o

Desplaçament intern: desplaçament amb origen i destinació dins de l’àmbit del CRT.

Usos.
Si són de generats pel CTI o per la resta de sectors.
Si són interns o de connexió.

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió - CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
Total
Hotel
45%
40%
5%
5%
0,5%
4,5%
Oci (Congressos, convencions, teatre)
45%
35%
10%
5%
0,5%
4,5%
9,5%
Comercial
45%
30%
10%
5%
0,5%
4,5%
Equipaments
55%
25%
10%
5%
0,5%
Casino
40%
40%
10%
5%
0,5%
4,5%
90,0%
Espais lliures
5%
0%
5%
0%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió - CRT EXCEPTE CTI
Vehicle privat Autocar
Bus
Tren
No mot
Camions
Total
5,0%
45%
40%
5%
4,5%
0,5%
10,0%
55%
5%
25%
4,5%
0,5%
5,0%
60%
25%
5%
4,5%
0,5%
5,0%
55%
25%
10%
4,5%
0,5%
5,0%
55%
25%
10%
4,5%
0,5%
4,0%
55%
30%
10%
0,5%
0,5%
90,0%
5%
0%
5%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Usos

Desplaçament de connexió: desplaçament amb origen dins de l’àmbit del CRT i destinació fora de l’àmbit
del CRT o al revés.
En els desplaçaments interns es produirà un efecte que s’ha anomenat “Concomitància”; aquest s’explica a
continuació. Els desplaçaments interns seran generats per un ús del CRT i atrets per un altre ús del CRT. Per
exemple, l’ús hoteler genera un desplaçament que va a l’ús joc. Aquest desplaçament, en l’apartat càlcul de la
mobilitat generada, està comptabilitzat una vegada a l’ús hoteler, com a desplaçament generat, i una altra vegada
a l’ús joc, com a desplaçament atret. Cal, doncs, eliminar el 50% dels desplaçaments interns per tal de no
comptabilitzar-los per duplicat. S’anomena a aquest fet “concomitància”.

Usos
Hotel
Residencial
Comercial
Equipaments
Centre de convencions
Ferrari Land
Espais lliures

Finalment, per als desplaçaments interns al CTI, es considera que un 60% seran de menys de 5 minuts i es duran
a terme a peu o en ascensor mentre que el 40% restant tindran una durada superior als 5 minuts.
-

Factor hora punta.

Repartiment modal dels desplaçaments interns - CTI
Vehicle privat Bus
Autocar
No mot
Hotel
5%
15%
30%
Oci (Congressos, convencions, teatre)
5%
15%
30%
Comercial
5%
15%
30%
Equipaments
5%
15%
30%
Casino
5%
15%
30%
Espais lliures
0%
0%
0%

Total

Usos

S’ha estimat un factor hora punta del 15%.

Repartiment modal dels desplaçaments interns - CRT EXCEPTE CTI
Usos
Vehicle privat Bus
Autocar
No mot
Hotel
25%
10%
30%
Residencial
25%
10%
30%
Comercial
25%
10%
30%
Equipaments
25%
10%
30%
Centre de convencions
25%
10%
30%
Ferrari Land
25%
10%
30%
Espais lliures
5%
5%
0%
Taula 9.

-

50%
50%
50%
50%
50%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total
35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Repartiment modal dels desplaçaments. Font: elaboració pròpia

Ocupació dels vehicles.

Per als turismes s’estima una ocupació de 2,5 persones per vehicle i per als autocars i autobusos (que seran
interurbans) una ocupació de 50 persones per vehicles.
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4.1.3

4.1.5

Desplaçaments diaris generats segons escenari de planejament

Proposta d’assignació dels viatges a la xarxa

Segons els càlculs de l’EAMG cadascun dels escenaris estudiats generarà el següent nombre de desplaçaments
diaris.

Donada la falta d’informació prèvia que permeti analitzar les tendències de mobilitat que pot arribar a atreure un
sector com el que es pretén desenvolupar, el següent estudi ha optat per considerar unes hipòtesis raonables
d’origen / destí dels nous viatges generats.

Desplaçaments diaris segons escenaris : sostre
consolidat, planejament vigent i proposta PDU

D’aquesta forma s’ha atorgat als diferents corredors d’accés al sector un percentatge dels viatges per tal de poder
realitzar l’assignació de trànsit al model:

250.000

Origen i destinació dels
desplaçaments de
connexió
Salou
6%
A7 sud
12%
AP 7 sud
12%
C-14
7%
Carretera
8%
AP7 nord
15%
A7 nord
12%
Tarragona
6%
La Pineda
5%
Vila-seca
6%
T-11
6%
N-420
3%
Zona port
2%

210.480

200.000

160,183

150.000
100.000
50.000

16.284

0
Sostre consolidat
Figura 94.

Planejament vigent

Proposta PDU

Desplaçaments diaris segons escenaris. Font: elaboració prògia

Si la proposta del PDU generarà 210.480 desplaçaments i el sostre consolidat 16.284, significa que un 7,7% de la
mobilitat del PDU del CRT ja està circulant a dia d’avui. Aquests càlculs no tenen en compte Port Aventura, que
es comptabilitza a part.
4.1.4

Vehicles afegits al sistema en hora punta segons escenari de planejament

A la taula que s’adjunta a continuació es presenta el nombre de vehicles, per tipus i segons si el desplaçament és
intern o de connexió, que s’estima que s’afegiran a la xarxa viària en hora punta. Per saber els vehicles que
s’afegiran de nou a la xarxa caldrà restar als vehicles previstos per la proposta del PDU els vehicles vinculats amb
el sostre consolidat. Els vehicles generats pel sostre consolidat ja estan circulant per la xarxa a dia d’avui i, per
tant, no seran nous vehicles afegits al sistema.

Taula 11.

Origen i destinació dels desplaçaments de connexió. Font: elaboració pròpia

Per altra banda, el conjunt de desplaçaments interns es considera que es generen de forma proporcional als
viatges generats en cada subsector, tot i que mantenint certa equitat en l’assignació espacial dels mateixos.
D’aquesta manera s’ha considerat que el potencial de generació/atracció de desplaçaments dels centroides
interns del CRT serà el següent:

Vehicles hora punta segons els diferents escenaris

Vehicles
Sostre consolidat - Connexió
EXISTENT ACTUAL Interns
Planejament vigent Connexió
Interns
Proposta PDU
Connexió
Interns
Taula 10.

Autocars

Autobusos Camions

432

12

3

34

2

1

4.566
338
5.437
400

99
20
134
36

36
7
44
14

Total
10

101
125

454
35
4.766
345
5.696
414

Vehicles hora punta segons els diferents escenaris. Font: elaboració pròpia
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Potencial de generació/atracció de
vehicles dels centroides interns del CRT
Platja 1
3.00%
Platja 2
3.00%
Platja 3
3.00%
Residencial sud
1.92%
Residencial sud
3.83%
Residencial sud
3.83%
Residencial sud
1.92%
Residencial sud est
2.25%
Residencial sud est
2.25%
Centre convencions
5.00%
CTI 1
7.00%
CTI 2
7.00%
SS1
46.00%
Hipódrom
4.00%
Port Aventura i Ferrari Land
6%
ZAL
Taula 12.

Potencial de generació/atracció de desplaçaments dels centroides interns del CRT. Font: elaboració pròpia

4.2 MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR ZAL
Les dades d’aquest apartat s’extreuen de l’ “Estudi de mobilitat generada de la ZAL del port de Tarragona”
(Institut Cerdà. Juny 2014).
4.2.1

Planejament i vialitat prevista

El planejament vigent preveu la següent configuració per a l’àmbit de la ZAL de Tarragona:

Figura 95.

Taula 13.

Planejament previst per la ZAL. Font: Estudi de mobilitat generada de la ZAL del port de Tarragona

→ Nova xarxa viària prevista per a la ZAL
El desenvolupament de la ZAL preveu que el vial dels Prats es converteixi en un vial de connexió entre aquesta
zona i l’A-7. Al vial actual s’afegeixen noves connexions que permeten independitzar el trànsit de camions
(especialment però també d’altres vehicles) de la resta de la xarxa viària entre aquests dos punts. Es tracta d’un
vial d’un carril per sentit de circulació amb la velocitat limitada a 70 km/h.

Planejament previst per la ZAL. Font: Estudi de mobilitat generada de la ZAL del port de Tarragona

Les superfícies i sostres edificables previstos per aquest planejament són les següents:
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Figura 96.

4.2.2

Nou vial dels Prats amb connexions directes a la ZAL i l’A-7. Font: Generalitat de Catalunya

Desplaçaments diaris generats

L’estudi de mobilitat preveu que el nombre d’entrades i sortides de vehicles al llarg d’un dia pugui ser el següent.
A la taula es mostren aquestes entrades i sortides segons si es tracta de camions, furgonetes, turismes de
treballadors i dotacions.

4.2.4

Proposta d’assignació dels viatges a la xarxa

S’ha previst que l’origen i la destinació dels desplaçaments sigui diferent per als vehicles que per als camions. En
aquest sentit, s’estima el següent:

Origen i destinació dels turismes
Salou
5%
A7 sud
2%
AP 7 sud
3%
C-14
16%
AP7 nord
6%
A7 nord
7%
Tarragona
53%
La Pineda
1%
N-420
5%
Zona port
2%
Taula 16.

Taula 14.

Origen i destinació dels camions
Salou
6%
A7 sud
12%
AP 7 sud
12%
C-14
7%
Carretera
8%
AP7 nord
15%
A7 nord
12%
Tarragona
6%
La Pineda
5%
Vila-seca
6%
T-11
6%
N-420
3%
Zona port
2%

Origen i destinació dels desplaçaments segons el tipus de vehicle. Font: elaboració pròpia

Mobilitat diària prevista per la ZAL. Font: Estudi de mobilitat generada de la ZAL del port de Tarragona

Com es pot veure, es preveu que es produeixin 9.766 entrades i sortides de vehicles de les quals el 23% les
duran a terme camions. L’hora punta es preveu que sigui de 8 a 9 del matí, amb un 11,9% dels moviments diaris,
seguida de les 14 a les 15 h, amb un 11% dels moviments.
4.2.3

Vehicles afegits al sistema en hora punta

Per al present estudi de trànsit s’ha pres com a hora punta de la ZAL la segona hora amb més desplaçaments del
dia en aquest sector: de les 14 a les 15h. S’ha estimat prendre aquesta dada de referència ja que es considera
que coincidirà en major mesura amb l’hora punta del CRT, moment en que les carreteres de l’entorn presentaran
un major volum de trànsit. Així doncs, el nombre de vehicles que entraran i sortiran de la ZAL en aquesta franja
horària són els següents:

ZAL vehicles en hora punta
Entrades
Sortides
Camions
150
156
Vehicles
394
524
Taula 15.

Vehicles afegits als sistema per la ZAL en hora punta. Font: Estudi de mobilitat generada de la ZAL del port
de Tarragona

Els vehicles inclouen: furgonetes, turismes de treballadors i dotacions.
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4.3 INCREMENT DE LA MOBILITAT PREVIST PER LA XARXA VIÀRIA EN ELS
PROPERS 10 ANYS DEGUT A ALTRES CAUSES DIFERENTS AL CRT I LA ZAL.
En la taula i el gràfic que s’adjunten a continuació es presenten les dades de vehicles per km del conjunt de les
carreteres espanyoles (segons la titularitat) entre els anys 2000 i 2014.

anys. Es preveu que aquesta nova mobilitat es distribueixi a la xarxa viària de manera proporcional a com ho fa a
dia d’avui.
Aquest increment de la mobilitat s’ha contemplat per tal d’estar al cantó de la seguretat. Cal tenir en compte que
també es podria deixar d’aplicar-lo argumentant que tot el que hagi de créixer la mobilitat en l’àmbit d’estudi
estarà relacionat amb les noves implantacions previstes, concretament la ZAL i el CRT. D’aquesta manera,
l’augment del 5% ja estaria recollit (amb escreix) en aquests nous creixements.

4.4 CÒMPUT DE LA MOBILITAT NOVA
Amb els viatges calculats per l’assignació de la matriu actual (apartat “3.3 Calibració del model”) i la distribució
hipotètica proposada per la mobilitat nova (apartats “4.1 Mobilitat generada pel sector CRT”, “4.2. Mobilitat
generada pel sector ZAL” i “4.3 Increment de la mobilitat previst per la xarxa viària en els propers 10 anys degut a
altres causes diferents al CRT i la ZAL”), s’obté la corresponent matriu O/D. La conversió s’ha realitzat mitjançant
la introducció de files i columnes mitjançant nous centroides que alberguin els desplaçaments generats en els
nous sectors.

Taula 17.

Trànsit a la xarxa interurbana de carreteres segons la titularitat. Anys 2000-2014. Font: Ministeri de Foment

Variació de la mobilitat respecte l'any anterior.
Dades 2000-2014.
6%
4%

4%

5%
4%

2%
0%
-2%
-4%

4%
2%

2001

2002

2003

2004

1%

1%

2005

2006

1%
2007

2008

-2%

2009
-1%

2010

-3%

2011

2012

2013

-2%

2014

-3%
-4%

-6%
Figura 97.

Variació de la mobilitat respecte l’any anterior. Anys 2000-2014. Font: elaboració pròpia a partir de dades del
Ministeri de Foment

S’observa que la tendència de la mobilitat ha sigut d’augmentar fins l’any 2007 i entre l’any 2007 i l’any 2013
aquesta tendència s’ha invertit a la baixa. L’any 2014, però, aquesta mobilitat comença a recuperar-se
lleugerament. Es preveu que els propers anys torni a situar-se en valors positius de creixement. Aquesta
fluctuació és deguda al cicle de crisi econòmica.
Al llarg del període 2000-2014 la variació anual mitjana és del 0,5%. Es proposa preveure que en els propers 10
anys la mobilitat actual es veurà augmentada a raó del 0,5% anual. Això suposaria un increment del 5% en 10
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5. Escenari planejament vigent
És a dir, sobre la xarxa viaria actual s’aplica una sol·licitació de trànsit consistent en la suma dels viatges actuals
més aquells de nova creació generats en els sectors amb planejament aprovat actualment. La finalitat d’aquesta
simulació radica en la voluntat de constatar el funcionament de la xarxa viària en un futur si es desenvolupa
totalment el planejament sense projectar noves infraestructures que millorin les vies actuals.

5.3 SIMULACIÓ DE TRÀNSIT PER L’ESCENARI PLANEJAMENT VIGENT
El resultat de la modelització macroscòpica portada a terme mostra les següents fluxos i relació entre els fluxos i
la capacitat en hora punta:

5.1 XARXA VIÀRIA: GRAF I CENTROIDES
El graf és el mateix que el de la situació actual amb l’afegit de les noves connexions previstes per la ZAL en el vial
dels prats. Els centroides contemplats seran tots aquells relacionats amb les implantacions actuals i els futurs
creixements relacionats amb el planejament vigent.

Figura 99.

Xarxa viària actual amb els fluxos horaris de l’escenari planejament vigent. Font: elaboració pròpia

Aquest escenari, en relació a la situació actual, posa de manifest un seguit de problemàtiques que es generarien
a la xarxa tan bon punt s’anessin desenvolupant els diferents sectors de planejament vigent. La taula següent
mostra aquests punts crítics que van apareixent.

Figura 98.

Graf i centroides de la xarxa viària del planejament vigent. Font: elaboració pròpia

5.2 ESTIMACIÓ DE VIATGES PREVISTOS
Tal i com s’ha comentat a la introducció del present apartat, s’ha tingut en compte els següents viatges: els
viatges actuals, la mobilitat que es preveu que generi el planejament vigent del CRT (prèvia aprovació del Pla
Director Urbanístic), la mobilitat que es preveu que generi la ZAL i l’increment de la mobilitat previst a 10 anys.
Això suposa un total de 33.638 vehicles al conjunt de la xarxa en estudi en hora punta. Aquesta ja és la mobilitat
futura de l’escenari futur i suposa un increment del 28% respecte la mobilitat actual.

14

Estudi de trànsit per al Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i la ZAL de Tarragona

Figura 100.

Principals problemàtiques detectades aplicant la sol·licitació de l’escenari planejament vigent sobre la xarxa actual.
Font elaboració pròpia

6. Escenari futur
Tal i com es pot observar a la figura anterior, es detecta algunes deficiències de funcionament en el moment de
màxima sol·licitació. Com en la simulació de la situació actual, les problemàtiques s’han diferenciat depenent de
l’origen del conflicte. Per una banda, els problemes lineals ocasionats per una assignació de vehicles alta en
relació a la capacitat de la via. Per altra, aquelles problemàtiques esdevingudes de forma puntual en enllaços o
altres tipus d’interseccions. La taula següent mostra la relació de conflictes identificats en la simulació de
demanda tendencial sobre la infraestructura actual:
La taula següent mostra la relació de conflictes identificats en la simulació de la xarxa actual:
Disfuncions detectades

Nivell de servei

1

A7

Alta sol·licitació de vehicles passants

C/D

2

C14

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

3

T325

Cua generada en rotonda urbana

D

4

PA

Alta sol·licitació de vehicles d’accés

D

5

C31b

Cua generada en rotonda urbana

D

6

T319

Cua generada en accés a platges

D/E

7

N340

Alta sol·licitació de vehicles interns

C/D

8

TV3146

Cua generada en accés a platges

D/E

A

A7

Enllaços amb alta sol·licitació

E/F

Taula 18.

6.1 ACTUACIONS PROPOSADES A LA XARXA VIÀRIA
Amb la simulació de trànsit dels escenaris actual i planejament vigent s’ha pogut observar les mancances de la
xarxa viària existent a l’hora d’absorbir la demanda prevista pel desenvolupament del PDU. En el present apartat
es presenten les propostes de millora de la xarxa viària per tal de donar resposta a la nova càrrega de vehicles.
A tal efecte, és convenient plantejar un seguit d’actuacions infraestructurals que permetin donar mes capacitat als
vials existents, o bé, desdoblar-los per generar itineraris alternatius que maximitzin el citat efecte de descongestió.
En base a l’anàlisi de trànsit realitzat, es proposa la següent xarxa viària i de connexió per al sector del CRT:

Principals problemàtiques detectades aplicant la sol·licitació de l’escenari planejament vigent sobre la xarxa
actual. Font elaboració pròpia

Atenent als resultats del model, s’hi observa com determinades vies i enllaços arriben a un nivell de servei E i F.
Respecte la situació actual el model passa a tenir una major càrrega de vehicles, empitjorant els nivells de servei
d’alguns dels punts amb disfuncions detectades.

Figura 101.

Nova xarxa viària proposada. Font: elaboració pròpia
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→ Nova vialitat de connexió i interna
A continuació es caracteritza la nova vialitat.
6. Pel nord, l’autopista A-7 presenta dos nous ramals, un per sentit, que enllacen amb el nou vial mitjançant
un carril d’entrada i un de sortida que discorren en viaducte per sobre de la nova rotonda d’accés nord al
parc de Port Aventura. Aquests dos carrils, que surten al voltant del PK 1.153 de l’A-7, s’uneixen en
planta formant part d’una sola calçada en el moment d’entrar a l’àmbit del CRT. Un cop arriba al nivell del
terreny, la calçada passa a ser de 2 carrils per sentit. L’amplada de disseny dels carrils per a tots els nous
vials és de 3,5 metres.
7. El nord-est de l’àmbit creua a diferent nivell el vial que d’accés dels serveis i treballadors de Port
Aventura. Aquest vial procedent de la Carretera de Vilaseca a lla Pineda és una calçada d’1+1 de 3,5
metres d’amplada de carril i presenta una sortida directa a l’espai privat d’hípica.

10. Finalment, aquesta nova via pacificada enllaçarà per l’oest, mitjançant una nova rotonda, amb l’autovia de
Tarragona – Salou (dins de la trama urbana que discorre pel municipi de Salou), amb l’Av. de la Pedrera
(que dóna accés a la zona sud de l’àmbit) i amb un nou vial que connectarà amb les avingudes dels
Països Catalans i Batlle Pere Molas. La secció d’aquests enllaços s’adaptarà als vials actuals, mantenintne les característiques excepte en el cas del nou vial, que presentarà una calçada amb dos carrils per
sentit (3,5 m) i una mediana de separació de 2,3 metres.

Figura 104.

Figura 102.

Nous enllaços nord amb l’autovia A-7 i la Carretera Vilaseca - Pineda. Font: elaboració pròpia

Nou enllaç oest amb Salou i ‘Avinguda de la Pedrera. Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les característiques bàsiques dels nous vials que hauran d’articular la mobilitat interna de l’àmbit del
CRT es recullen a continuació:

8. A l’est de l’àmbit, la C-31B enllaça amb els nous vials mitjançant una rotonda de 85 metres de radi
exterior, amb una calçada anular de 3 carrils i 3,5 metres d’amplada per carril. Aquesta rotonda,
dissenyada per suportar i distribuir gran part dels vehicles que accediran a l’àmbit, enllaçarà amb la C31B
per l’est aprofitant gran part del traçat actual. Pel nord enllaçarà amb el nou vial vist al punt 2 i, per l’oest,
enllaçarà amb la nova versió pacificada de la C31B, en la qual cada sentit presenta una calçada única
amb 3 o 4 carrils depenent del tram. Aquestes dues calçades de sentits oposats estaran separades per
distàncies que oscil·laran entre 100 (a la rotonda) i 30 metres i disposaran de dos punts per efectuar
canvis de sentit, de 3 carrils cada un.
9. Al sud de la rotonda es proposa un nou enllaç amb el C/del Camí del Racó, degut a que la nova via
pacificada presenta un traçat totalment diferent a l’actual C-31B. Aquest enllaç, que serà una intersecció
en T, només es donarà en sentit Tarragona (calçada sud), i presentarà un carril de sortida (en sentit sud,
Xalets de Salou) i un d’entrada (en sentit est, Tarragona). La secció serà, doncs, una calçada 1+1.

Figura 103.

Nous enllaços est amb la C31B i el C/del Camí del Racó. Font: elaboració pròpia

Figura 105.

Anàlisi de les característiques bàsiques per trams de la nova vialitat. Font: elaboració pròpia
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e. El tram nord proposat presenta un tram en viaducte 1+1 d’accés a l’àmbit que, en arribar a nivell del
terreny, es converteix en un 2+2 de calçada única. Les velocitats màximes recomanades per aquests
trams són 40 km/ als vials d’entrada/sortida de l’A-7, 50 km/h en el tram d’1+1, 50 en el 2+2 km/h i 40
km/h a l’entorn de la rotonda est.

Figura 106.

f.

Seccions del tram A. Font: PDU

El tram transversal entre rotondes proposat presenta un tram de dos calçades separades amb 2 carrils
per sentit a l’entorn de la rotonda sud, i un tram més llarg de calçada única amb mediana. La separació
entre calçades oscil·la entre 30 (a la rotonda) i 2 metres. La velocitat màxima recomanada entre rotondes
és de 50 i de 40 km/h al seu entorn.

Figura 107.

Figura 108.

Seccions del tram C. Font: PDU

h. Finalment, el tram entre la nova rotonda oest i la rotonda entre les avingudes dels Països Catalans i Batlle
Pere Molas tindrà una secció 2+2 amb una mediana intermèdia, que donarà una separació de 2,3m. La
velocitat màxima recomanada entre rotondes és de 50 i de 40 km/h al seu entorn.

Seccions del tram B. Font: PDU

g. El tram transversal entre rotondes és la gran avinguda d'accés al CTI, i es planteja com a tal, una via
metropolitana amb tres carrers perpendiculars que la creuen amb semàfors i que donaran accés al CTI,
situat al costat nord, i al camí del Racó, situat al costa sud. La separació entre les dues calçades, 30 m,
permetrà que en un futur, si fa falta, apareguin unes calçades centrals a diferent nivell. Això podria tenir
sentit si a la C31 se li dona una continuïtat, que ara no té ni està prevista a curt o mig termini, creuant
Salou i la via del ferrocarril. Per tant, ara es proposa reconvertir la C31 amb dues calçades separades
amb 2 carrils per sentit a l’entorn de la rotonda sud, i un tram més llarg de dues calçades separades per
una ampla mediana. La separació entre calçades oscil·la entre 30 (a la rotonda) i 2 metres. La velocitat
màxima recomanada entre rotondes és de 50 km/h tenint en compte que serà una via pacificada, i de 40
km/h al seu entorn. El tram disposarà de 4 carrils a la calçada nord i 3 a la sud. A continuació es mostren
dues seccions orientatives d’aquest vial, una a la part central i l’altra a la intersecció amb la rotonda est:

Figura 109.

Seccions del tram D. Font: PDU

L’amplada de disseny dels carrils dels nous vials proposats és de 3,5 metres.
Amb les actuacions recomanades s’hauria d’aconseguir millorar els nivells de servei de determinats vials, i
garantir el funcionament general del sistema.
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→ Velocitat i carrils de circulació
En els plànols que s’adjunten a continuació es pot observar els límits de velocitat i el nombre de carrils previstos
pels diferents vials.

Figura 111.

Figura 110.

Nou graf i nous centroides de l’escenari futur. Font: elaboració pròpia

Màximes velocitat recomanades i nombre de carrils de la xarxa viària futura a l’àmbit del CRT. Font: elaboració
pròpia

Nous centroides
Platja 1
Platja 2
Platja 3
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud
Residencial sud est
Residencial sud est
Centre convencions
CTI 1
CTI 2
SS1
Hipódrom
Port Aventura i Ferrari Land
ZAL

La velocitat màxima de circulació pels vials de plataforma única i els vials interns privats on convisquin els
vehicles motoritzats amb la bicicleta i els vianants serà de 20 km/h, mentre que si disposen d’una vorera o un altre
tipus de zona de pas segregat per als vianants es recomana que es limiti la velocitat màxima dels vehicles a 30
km/h.

6.2 XARXA VIÀRIA: GRAF I CENTROIDES
Arrel dels nous creixements del CRT i de les noves infraestructures viàries previstes es dissenya el graf i els
centroides de la futura xarxa viària.
Les noves infraestructures viàries són: nous accessos a l’A-7, el vial de l’A-7 al CRT, el vial del CRT (C-31
pacificada) i el nou vial dels prats amb connexió directa de la ZAL a l’A7. Els nou graf i els nous centroides són:

Taula 19.

Nous centroides de l’escenari futur. Font: elaboració pròpia
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6.2.1

Simulació de trànsit de l’escenari futur

Donada la xarxa futura, la sol·licitació de trànsit i la generació de nous viatges estimada, s’ha procedit a estudiar
si la xarxa proposada és capaç d’absorbir la demanda prevista.

S’ha estudiat el comportament del vial d’accés als CTI, la C-31 pacificada, segons 4 alternatives de funcionament.
En els esquemes que s’adjunten a continuació es mostren les connexions i els moviments que es permeten en
cadascuna de les opcions estudiades:
OPCIÓ A

OPCIÓ B

CTI

CTI
FS=0,7

SALOU

TARRAGONA

FS=0,7

SALOU

FS=1

TARRAGONA

FS=0,7

OPCIÓ C

OPCIÓ D

CTI

CTI
FS=0,7

SALOU

TARRAGONA

SALOU

FS=0,7

FS=0,7

TARRAGONA

FS=0,7

FS=fase semafòrica
Figura 113.

Figura 112.

Xarxa viària futura amb els fluxos horaris de l’escenari futur. Font: elaboració pròpia

Lògicament, es denota un increment apreciable de les intensitats de trànsit respecte l’escenari actual. A
continuació es destaquen les principals conclusions:
L’enllaç de l’A-7 amb Port Aventura empitjora assolint nivell E/D degut a l’increment de la demanda generada
bàsicament per la implantació de Ferrari Land. En bona mesura el coll d’ampolla d’aquest punt és el peatge
d’accés a Port Aventura.

Alternatives de funcionament del vial pacificat de la C-31. Font: elaboració pròpia

La C-31 es converteix en una via urbana. L’opció A preveu l’accés i sortida als CTI mitjançant la calçada nord de
la via. En les opcions B, C i D es preveuen 2 creuaments a nivell per a accedir al CTI i per a passos de vianants i
bicicletes entre els 2 costats de la via.
El model mostra els següents resultats per a cadascun dels escenaris:
OPCIÓ A

OPCIÓ B

La solució proposada per a l’enllaç A-7- CRT garanteix un accés fluid al CRT i no carrega més l’enllaç actual de
Port Aventura.
L’Avinguda de la pedrera i Pla de Maset presenten congestió. Es tracta del punt d’accés a les platges i a
equipaments d’oci en l’hora punta del mes d’agost.
El vial dels Prats, previst com a vial directe entre la Zal i l’A-7, i la nova connexió d’aquest amb l’A-7 funcionen bé,
assolint nivells de servei B/C.

6.3 RESULTATS I RECOMANACIONS PER AL DISSENY INTERIOR
L’accés al sector des de la xarxa viària és un altre aspecte important a considerar. Una mala implementació de la
solució pot suposar un fort impacte sobre els vials colindants, de forma que cal ser molt precisos amb l’encaix de
la solució acordada. En el cas analitzat aquest accés presenta algunes particularitats, de forma que el present
estudi intentarà contribuir a la seva definició.
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OPCIÓ C

7. Comparativa entre la situació actual, l’escenari tendencial, el
Planejament vigent i la proposta del PDU

OPCIÓ D

A continuació s’adjunten les imatges amb la modelització de la situació actual, el planejament vigent i la proposta
del PDU. Aquestes permeten veure i comparar com carrega la xarxa cadascun dels escenaris.
SITUACIÓ ACTUAL

Figura 114.

Model de les diferents alternatives de configuració de la C-31. Font: elaboració pròpia

L’alternativa que millor funciona és la B. Aquesta permet l’entrada i sortida de vehicles al CTI des de la calçada
nord i només la sortida en sentit Tarragona cap a la calçada sud.
La solució D, que permet tots els moviments, és molt similar a la B però pot portar a en algun cas a un nivell de
congestió elevat els vials transversals que permeten anar de la calçada nord a la sud i al vial de la Pedrera.
La solució A, en la qual no hi ha pas entre els 2 sentits i hi ha flux lliure en el canto sud, obliga a itineraris més
llargs i carrega més la xarxa.
L’opció C es comporta de manera molt similar a l’opció A, sent la pitjor de les alternatives amb connexió entre les
2 calçades de la via.
En el quadre que es presenta a continuació es mostren, per a cadascuna de les alternatives, les següents dades:
distància mitjana de recorregut, vehicles per km, vehicles hora, velocitat mitjana i trams de congestió. Es pot
veure que, tot i que les dades són força similars, l’alternativa B és la que millor respon.
PLANEJAMENT VIGENT

ESCENARIS
-Hora punta AgostVehicles assignats
Distància mitjana (km)
Veh-km
Veh-h
V mitja [km/h]
Trams I.S.>100%
Taula 20.

PDU - A
- 202534 310
10.94
375 205
5 593
67.08
53

PDU - B
- 202534 310
10.91
374 310
5 583
67.04
47

PDU - C
- 202534 310
10.94
375 377
5 600
67.03
54

PDU - D
- 202534 310
10.90
374 148
5 596
66.86
53

Resultats de l’assignació de trànsit per a les diferents alternatives de vial del CTI. Font: Elaboració pròpia
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La situació actual presenta algun trams amb nivell de servei D però en general es comporta amb nivells A/C.
Aquests trams són bàsicament els accessos a les platges i a Port Aventura.
El planejament vigent, que genera nova mobilitat respecte la situació actual però no preveu nous vials ni enllaços
de connexió amb l’A-7, porta a trams puntuals, que en la situació actual presenten nivell C, a assolir nivell D/E.
Això succeeix als vials d’accés a la platja, la carretera T-3148 i la ronda de Salou.
El planejament previst pel PDU afegeix al sistema més mobilitat que l’escenari del planejament vigent però també
preveu la construcció d’un nou vial i un nou enllaç de l’A-7 a l’àmbit del CTI. A més, aquest escenari també preveu
que els trànsits de la ZAL tinguin una connexió independent fins l’A-7 mitjançant el nou vial dels Prats que es
desconnecta de la C-31 i de la TV-3148. S’observa com, gràcies a la nova vialitat prevista, l’escenari de simulació
del PDU millora la mobilitat de l’àmbit respecte l’escenari del planejament vigent. Per una banda es millora el
nivell de servei de la carretera T-3148 i de la ronda de Salou gràcies als nous enllaços i vials previstos. Per l’altra
banda, afegeix a l’escenari vigent un volum de vehicles que bàsicament afecten el vial de la C-31, amb un tram
amb nivell de servei E, i l’Avinguda de la pedrera i Pla de Maset a nivells de servei E. Cal tenir en compte que la
situació simulada és l’hora punta del mes d’agost.
Els paràmetres de vehicles assignats, distància mitjana recorreguda, vehicles-km, vehicles-h, velocitat mitjana i
trams de congestió dels 3 escenaris són els següents:

ESCENARIS
-Hora punta AgostVehicles assignats
Distància mitjana (km)
Veh-km
Veh-h
V mitja [km/h]
Trams I.S.>100%

PROPOSTA PDU

Taula 21.

BASE
-201526 274
11.18
293 780
4 017
73.13
26

PLAVIGENT
-202533 638
11.00
370 150
5 613
65.95
55

PDU - B
- 202534 310
10.91
374 310
5 583
67.04
47

Resultats de l’assignació de trànsit per als 3 escenaris. Font: Elaboració pròpia

8. Enllaços a l’A7
Un cop efectuades les actuacions proposades, els nivells de servei que s’obtenen per a la via A7 i els vials de
connexió a aquesta són acceptables. Cal tenir en compte que l’anàlisi s’ha dut a terme per l’hora punta del mes
d’agost.
Els nivells de servei més desfavorable s’observen als ramals d’accés i sortida de l’A7, concretament:
-

-

Figura 115.

Comparativa entre la situació actual, el Planejament vigent i la proposta del PDU. Font: elaboració pròpia

Observem com els diferents escenaris van carregant de diferent manera la xarxa viària.

A la rotonda de Vila-seca que connecta l’A7 i la carretera de la Pineda es presenten nivells de servei E i F
en funció del ramal. El ramal amb nivell F és el que connecta els vehicles procedents de l’A7 nord amb la
rotonda.
L’enllaç de l’A-7 amb Port Aventura empitjora assolint nivell C/D degut a l’increment de la demanda
generada bàsicament per la implantació de Ferrari Land. En bona mesura el coll d’ampolla d’aquest punt
és el peatge d’accés a Port Aventura.
L’enllaç de la A7 amb la C-14, amb intensitats de trànsit elevades ja a dia d’avui, empitjora lleugerament
el seu nivell de servei. Concretament la rotonda de connexió i el ramal de sortida de l’A7 procedent del
sud presenten nivell F.
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El tronc de l’A7 presenta en tot el tram d’estudi nivells de servei bons (B-D).
SITUACIÓ ACTUAL

PROPOSTA PDU
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ANNEX ESTUDI DE MOBILITAT: ALTERNATIVA RONDA
SALOU

Per a la simulació s’ha considerat que el nou vial tindrà les següents característiques:
 Via urbana
 Doble sentit de circulació
 2 carrils per sentit
 Límit de velocitat de 50 km/h
 Capacitat de 750 vehicles/hora per carril

1. Introducció
En aquest annex es duu a terme la simulació de trànsit de la xarxa viària i d’accés proposada per l’Ajuntament de
Salou en l’al·legació formulada per a l’aprovació inicial del PDU de reordenació de l’àmbit recreatiu i turístic de
Vila-seca i Salou.

El graf de la xarxa viària simulada és el següent:

2. Objectiu
L’objectiu d’aquest annex és avaluar si aquesta proposta és viable des de el punt de vista tècnic per resoldre la
mobilitat del CRT.

3. Xarxa viària en estudi
La xarxa viària en estudi és la següent:

Figura 117.

Graf de la xarxa viària en estudi. Font: elaboració pròpia

4. Proposta d’assignació de viatges
Per a dur a terme aquest estudi s’aplica al graf anterior una demanda existent (actual) i una demanda prevista
(futura) generada per la implantació del CRT i la ZAL. Aquestes demandes es tradueixen en una matriu de
desplaçaments segons origen i destinació. Les demandes i la matriu utilitzades són les que s’analitzen i es
defineixen a l’estudi de trànsit.

5. Resultats de la simulació
Figura 116.

Xarxa viària en estudi. Font: Al·legació de l’Ajuntament de Salou

Donada la xarxa futura, la sol·licitació de trànsit actual i la generació de nous viatges estimada el resultat de la
simulació és el següent:

Aquesta xarxa està formada per la vialitat actual i un nou vial que connecta l’A7, la C14 i l’AP7 amb la C31 (vial
grafiat amb traç discontinu).
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Figura 118.

Nivell
servei

VOC

A

0,35

B

0,55

C

0,77

D

0,92

E

1

F

<1

S’observa que aquesta proposta presenta els següents problemes de funcionament:



VOC

0,35

B

0,55

C

0,77

D

0,92

E

1

F

<1

Model prognosi de la proposta de l’Al·legació. Font: elaboració pròpia
Figura 119.



Nivell
servei

A

Es produeix una manca de capacitat de les infraestructures viàries d’accés al sector:
o Els enllaços amb l’A7 presenten nivells de sol·licitació molt elevats per a l’àmbit del CRT: la
rotonda de Vila-seca i la sortida de Port Aventura presenten un nivell de servei F.
o Els enllaços amb l’A-7 de l’àmbit de Salou presenten nivells de sol·licitació superiors a la seva
capacitat: veure trams que resulten negres a l’enllaç entre l’A-7, la C-14 i el nou vial en estudi.
La ronda Salou presenta una demanda molt elevada, assolint nivell F en alguns dels trams. Les rotondes
d’aquest vial presenten una sol·licitació superior a la seva capacitat.

6. Comparativa de la proposta formulada per l’al·legació i la
proposta del PDU

Model prognosi de la proposta del PDU. Font: elaboració pròpia

La proposta plantejada pel PDU funciona millor que la de l’Ajuntament de Salou. El PDU dota a l’àmbit de nous
enllaços a l’A7 i nous vials que fan viable l’accés i la distribució de la mobilitat generada a l’àmbit. La proposat de
l’Ajuntament de Salou manté la capacitat actual d’accés de vehicles (no l’incrementa) i aquesta és insuficient per
a les necessitats del planejament previst. Per altra banda, s’observa que la proposta de l’Ajuntament carrega molt
la xarxa viària d’aquest municipi perjudicant, sobretot, la Ronda de Salou.
A nivell general cal destacar l’increment dels trams de saturació de 47 segons la proposta del PDU a 92 segons la
proposta de l’Al·legació tal i com mostra el quadre que s’adjunta a continuació.

ESCENARIS
-Hora punta AgostVehicles assignats
Trams I.S.>100%
Taula 22.

BASE
-201526.274
26

PDU - B
- 202534.310
47

RONDA
SALOU -201534.310
92

Resultats de l’assignació de trànsit per als 3 escenaris. Font: elaboració pròpia

A continuació s’aporta la simulació de la proposta del PDU per tal de poder comparar les dues alternatives.
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