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Aquest apartat tracta de la dualitat que s’estableix al Camp entre aquelles 
infraestructures que connecten aquest espai amb l’entorn i les que fan una 
funció de vertebració interna. Precisament, una part del document es refereix a 
la insuficient jerarquització i complementarietat entre tots dos tipus 
d’infraestructures. 
 
La zona disposa d’una xarxa de comunicacions per carretera que la connecten 
amb les principals vies ràpides d’accés a l’Estat espanyol i Europa. Es localitza 
aproximadament a una hora de Barcelona i a cinc de Madrid. 
 

DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA                        
SEGONS TITULARITAT, 2004 (KM) 

Tipus de via Tarragona 
(prov.), 
2004 

Catalunya 

Total 2.793 
(2.724 el 

1996) 

12.177 

Autopistes de peatge 201 655 
Autopistes lliures, autovies i 
carreteres de doble calçada 

86 600 

Carreteres de calçada única 2.507 10.922 
Font: DPTOP 

 
La xarxa viària bàsica connecta el Camp amb la resta del territori, però també 
fa una funció evident de vertebració interna. Destaquen com a eixos preferents 
amb aquesta funció: l’autopista AP-7, com a principal element vertebrador de la 
zona amb la resta del corredor mediterrani; l’autopista A-2, que uneix 
Barcelona amb Saragossa i el nord de la Península, amb un tràfic diari d’uns 
13.000 vehicles; l’A-7 o antiga N-340, de Barcelona a València, que té una 
elevada imbricació amb les àrees urbanes per les quals passa. 
 
Altres eixos viaris que complementen els anteriors en la connectivitat territorial 
—i particularment en la connexió entre centres urbans— són: 

� La C-14, que connecta Salou i les comarques del Pirineu. 
� L’N-240 entre Tarragona i Lleida. 
� L’eix que formen la T-11 i l’N-420, que porta de Tarragona i Reus a 

l’interior de les Terres de l’Ebre i a Terol. 
� Altres vies amb un caràcter més complementari i una menor 

connectivitat amb l’àrea central, però que també formen part de la xarxa bàsica 
(p. ex. Valls-el Vendrell-Vilanova o l’Hospitalet-Móra la Nova). 
 
Les poblacions i la urbanització s’estenen sobretot al llarg dels corredors 
anteriors, així com per les principals vies locals i comarcals, amb un nivell 
màxim a l’àrea central. De fet, les noves infraestructures de 
comunicacions han intensificat les relacions fins a arribar a configurar 
un territori que, en molts aspectes, funciona de manera integrada. 
L’increment de relacions és constatable també a partir de la proliferació 
territorial de nombroses empreses industrials i de serveis que busquen factors 
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de localització favorables. Evidentment, la resta de la xarxa bàsica i el conjunt 
de la xarxa comarcal —i cada cop més la local— completen les funcions 
connectives dels eixos apuntats anteriorment.  
 
Aquesta realitat està demostrada per un creixement altíssim de la 
mobilitat laboral diària (Tarragona capta diàriament uns 25.000 moviments 
de tipus laboral, mentre que Reus s’acosta als 15.000 i superen els 3.000 altres 
municipis com Salou, Vila-seca, Valls o Cambrils).  
 
A cavall de la mobilitat interna i externa es registra un increment global del 
trànsit, com ho mostra la intensitat mitjana diària de les autopistes (2003): 
57.802 en el tram Barcelona-Tarragona i 18.240 en el tram Tarragona-València 
de l’AP-7, 19.768 al tram Sitges-el Vendrell de l’autopista Pau Casals. La 
densitat de trànsit és extensiva no només al conjunt de la xarxa bàsica sinó 
també al conjunt de vies que envolten les ciutats de Tarragona i Reus (més de 
10.000 vehicles diaris enla major part). 
 
Les diferents administracions intervenen en la millora de la xarxa, però 
de manera irregular i en general poc coordinada, especialment si es 
tracta de plantejar el conjunt de la xarxa en termes de servei i de 
competitivitat estratègica. Els volums totals d’inversió depenen en bona part 
de la intervenció puntual de l’Estat en algun dels grans itineraris. Tot i això, en 
els darrers anys s’han fet millores diverses a la xarxa de la Generalitat: tram de 
la C-14 entre Solivella i el coll de Belltall, millores del trams Maspujols-Vilaplana 
i laPobla-Perafort, intervencions en trams diversos al Priorat, etc. De la seva 
banda, la Diputació intervé de manera continuada en les millores de petits 
traçats, accessos a poblacions i renovació del ferm en vies de la seva titularitat. 
 
Alguns previsions més o menys immediates en l’àmbit de la xarxa viària són: 

� L’eliminació dels peatges troncals i l’ampliació de l’AP-7 entre Salou i el 
Vendrell. 

� La continuïtat d’actuacions diverses de desdoblament de l’A-7, 
especialment entre Vila-seca i l’Hospitalet de l’Infant i el nou traçat al terme de 
Tarragona (més al nord hi ha trams en estudi). 

� La realització del primer tram de l’A-27 Tarragona-Montblanc-Lleida fins 
a la Pobla de Mafumet. 

� La finalització del desdoblament de la C-14 entre Reus i Alcover. 
� Altres obres en la xarxa bàsica, com la finalització de la variant de 

Falset (N-420) o l’inici de la transformació en via semiurbana de la T-11 entre 
l’autopista i Tarragona. 

� La construcció de la variant de la Papiola (Albinyana) de la C-51. 
� La renovació de la C-242 entre les Borges del Camp i el límit amb les 

Garrigues. 
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LIMITACIONS DE LA XARXA VIÀRIA 
- L’efecte limitador que per la seva utilització representen els 
peatges de l’autopista, amb la qual cosa s’afavoreix recarregar el 
trànsit en la resta de la xarxa. 

 
- La superposició de fluxos locals, regionals i fins i tot internacionals 
en moltes de les carreteres de la zona. En general, la gran 
majoria de les vies tenen una utilització molt superior a les 
previsions, com a resultat d’un determinat model territorial. 

 
- La pròpia ocupació del territori que presenta el conjunt de vies i 
les infraestructures associades. 

 
- Baixa capil�laritat i nivell irregular de manteniment en la xarxa 
local —ferm, traçat, amplada—, especialment si considerem la 
tendència al creixement residencial de molts municipis. Cal fer 
extensives aquestes limitacions a l’àmbit de la seguretat viària. 

 
- En directa vinculació amb el punt anterior, la xarxa secundària 
presenta una configuració excessivament radial a l’entorn de les 
ciutats principals. En canvi, moltes àrees rurals i de muntanya 
gairebé no tenen accessos, i en molts casos les vies disposen 
únicament de tractaments superficials. 

 
- La baixa connectivitat amb altres territoris com la Catalunya 
Central. 

 
- La incidència que, de retruc, presenta per a la zona la densitat de 
trànsit de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
- Limitacions de plataforma o conservació insuficient en moltes 
carreteres secundàries o locals. 

 
 
En general, les orientacions del Govern català per a la xarxa viària bàsica es 
recullen en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) amb un 
horitzó establert en l’any 2026. Pel que fa a les carreteres, preveu bàsicament 
la consolidació dels trams en procés de desdoblament, per tal de facilitar la 
connexió del territori amb el context estatal i europeu.  
 
Alguns agents del territori consideren aportacions complemetàries en l’àmbit 
viari, com poden ser una autovia orbital interior a l’àrea barcelonina o una via 
d’altes prestacions entre Montblanc, Igualada i Manresa. 

 
 



 

 

 5 

 
PRINCIPALS PREVISIONS VIÀRIES DEL PITC 

 
Proposta de xarxa viària transeuropea: 

 
 

 
 

 
Resta d’actuacions previstes a la xarxa bàsica: 

 

 
 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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XARXA VIÀRIA BÀSICA, PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 
DE CATALUNYA 

 

 

Xarxa transeuropea 

Xarxa bàsica 

 
2. Xarxa Ferroviària 
 
La xarxa i el servei ferroviaris es caracteritzen actualment a la zona per 
limitacions evidents, com ara la baixa freqüència de trens, la reduïda velocitat 
comercial, que no supera en alguns casos els 70 km/h i el procés 
d’abandonament de les estacions menors. En general, es pot dir que la situació 
actual de la xarxa i del servei no respon a les potencialitats derivades de la 
localització, tot i que evidentment es pot parlar d’un contrast entre l’eix litoral, 
amb petites penetracions com la que porta a Reus, i la resta del territori. 
 
Cal recordar la recent entrada en funcionament de la connexió d’alta velocitat 
amb Madrid, amb elements de preocupació com la deficient connexió amb la 
resta de xarxes de comunicació —incloent-hi les vies convencionals— i ciutats 
de la zona o els efectes urbanístics induïts sobre el territori, que poden portar a 
un sobredimensionament de les previsions dels municipis. Tampoc no es poden 
oblidar afectacions directes sobre el territori (desforestació, pèrdua de sòls 
agrícoles, creació de teixits desconnectats dels nuclis urbans, afectació sobre 
camins i altres infraestructures, etc).  
 
Les realitzacions recents i les previsions immediates, centrades en una inversió 
majoritària en vies d’altes prestacions i englobades en el Pla Estratègic de 
Infraestructures i Transport (PEIT) de l’Estat, es poden sintetitzar en la previsió 
de definir el corredor mitjançant dues línies d’ample europeu i una d’ibèric o a 
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la inversa, en funció de la demanda. També es preveuen millores diverses en 
vies convencionals. 
 
Malgrat les millores realitzades i previstes, es consoliden distorsions en la xarxa 
i el servei, per exemple: 

� Una progressiva dualització de la qualitat de les xarxes i el servei 
ferroviari, en perjudici dels serveis convencionals (fins i tot amb una 
pèrdua de serveis de llarg recorregut en les principals estacions 
urbanes). En aquest sentit, és cada cop més factible una connexió 
ràpida amb Barcelona o Madrid que entre determinades estacions 
del territori de l’entorn. 

� Una indefinició de calendari pel que fa a la connexió d’alta velocitat 
amb França. 

� En relació amb el punt anterior, una tendència a la marginalitat 
d’algunes línies i, sobretot, d’algunes estacions. 

� Una creixent subsidiarietat amb relació a les principals àrees 
metropolitanes. 

� Una insuficient multimodalitat en general. 
� Una manca de visió integral per al servei de mercaderies. 

 
En general, la superposició de tràfics i infraestructures es detecta també en 
l’àmbit ferroviari, on es fa necessari: 

� Adequar el corredor mediterrani, incloent-hi les opcions de connexió 
amb l’estació central del Camp —i per tant la línia Madrid-
Barcelona-França— i l’aeroport de Reus. 

� Connectar la xarxa de mercaderies d’ample europeu (possiblement 
mitjançant les comarques centrals de Catalunya). 

� Tenir en compte la possibilitat potenciar el transport nocturn de 
mercaderies i de captació del tràfic de contenidors, a causa de la 
tendència a la saturació de les zones logístiques de Barcelona i 
València. 

 
Les principals previsions de futur passen per la recuperació de la via Reus-Roda 
—pendent de definir les seves funcions— o la implantació d’un servei equivalent 
al metro de superfície entre les ciutats de la zona, a banda de l’estudi d’una 
possible connexió amb la Catalunya Central. També es preveu aprofitar la nova 
xarxa d’alta velocitat perquè hi passin serveis de tipus regional a 250 km/h. 
 
El PITC fa propostes com dissenyar un nou corredor de mercaderies amb 
connexió amb ample internacional per al Port de Tarragona o, de manera 
indirecta, l’ampliació del corredor Sant Vicenç-Mollet i una tercera via entre 
Mollet i Sant Celoni. Des del territori del Camp s’ha apuntat l’interès que podria 
oferir una connexió mixta entre Vilafranca i Sant Celoni, que aprofités part de 
les vies existents i permetés una descongestió efectiva de la RMB. En cas 
contrari, es podrien agreujar les diferències competitives amb relació a espais 
de gran potencial logístic com les planes de Castelló i Lleida. 
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De manera més immediata, a banda de la consolidació de l’estació del Camp 
(incloent-hi la millora de l’accés públic per carretera), es preveu enllaçar el 
corredor mediterrani amb la nova estació i millores d’infraestructura entre Sant 
Vicenç i Lleida, i entre Reus i Móra la Nova (vies convencionals). Cal destacar 
l’impacte territorial i la conflictivitat social de la segona actuació a l’entorn de 
Salou i Vila-seca. Sembla que persistirà, d’altra banda, la indefinició sobre el 
traçat ferroviari actual en els nuclis urbans de Tarragona i Reus. 
 
Cal recordar també el baix nivell d’adequació del transport públic per carretera 
a les noves necessitats, la qual cosa requereix la consolidació del Consorci del 
Transport Públic del Camp de Tarragona i un procés d’integració tarifària de 
manera coordinada amb el servei ferroviari de rodalies. 
 
3. Altres infraestructures 
 
Tot i les importants previsions portuàries —que impliquen, per exemple, la 
connexió ferroviària entre el mateix recinte portuari i l’estació de classificació 
del polígon Francolí o l’aposta per les línies de contenidors—, existeixen 
preocupacions de futur per aquesta infraestructura.  
 
En aquest sentit, es pot destacar la manca de previsió de connexió amb l’alta 
velocitat ferroviària —que sí existirà en el cas de Barcelona— o les limitacions 
en infraestructures logístiques i complementàries, més competitives en el front 
portuari valencià o en altres àrees com Algeciras o Tànger. 
 
Una limitació evident del Port de Tarragona, que es pot agreujar en els propers 
anys, és el potencial conflicte urbanístic i territorial que pot generar la 
localització adjacent a la zona turística de la Pineda. 
 
En tot cas, la competitivitat del Port passa no només per la millora de les 
infraestructures sinó també per la configuració progressiva d’un front portuari 
català. 
 
La millora conjunta de totes les infraestructures esmentades anteriorment  
—carreteres, ferrocarril, port— ha de facilitar avançar en la consideració del 
territori meridional català com a plataforma logística cada cop més competitiva. 
En aquest context, es poden esmentar diverses problemàtiques o dèficits: 

 
� Una localització del CIM del Camp que pot representar limitacions 

expansives i dificultats de mobilitat a mitjà termini. La conflictivitat 
d’usos pot ser general a l’àrea central del Camp. 

� Una certa dificultat d’assolir el consens polític i la concreció urbanística 
del Logis Penedès, especialment pel recel que desperta al territori el 
trànsit de vehicles de gran tonatge (previsió de més de 2.000 camions 
diaris). Tot i aquest punt, existeix una clara voluntat de tirar endavant 
el projecte per part de la Generalitat. 
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� L’existència de diferents iniciatives disperses de caràcter privat que 
poden incrementar la pressió urbanística i territorial sobre l’eix de l’AP-2 
(Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà) per una dinàmica de 
desconcentració des de l’àrea barcelonina. 

� Les dificultats de pas de vehicles per bona part de la xarxa catalana, 
associada a la dificultat d’orientar el transport de mercaderies al 
ferrocarril i a la manca d’infraestructures ferroviàries específiques. 

� Una aposta específica i més competitiva per a aquesta modalitat en 
territoris com Castelló, Lleida, Saragossa o València. 

 
Amb relació al PITC, diversos agents socioeconòmics de la zona apunten 
reflexions referides al tràfic de mercaderies, per exemple:  

 
� La necessitat de partir de la millora de la infraestructura actual i de 

mantenir la competitivitat de l’eix mediterrani, pel seu caràcter 
estratègic i la proximitat als dos ports principals, abans de potenciar un 
corredor a les comarques centrals catalanes. 

� La possibilitat de connectar el tràfic de mercaderies provinents de la 
línia Roda-Reus amb la Plana i Lleida, amb intervencions puntuals de 
millora de la capacitat, electrificació i seguretat. També caldria 
aconseguir el desplaçament de la línia a Reus. 

� En conjunt, una visió integrada del tràfic de mercaderies que impliqués 
l’estructuració al litoral amb dues línies paral�leles (ample mixt per a 
passatgers i mercaderies, i ample UIC per a passatgers). 

 
En l’apartat referit a l’aeroport de Reus, cal destacar com a elements 
distorsionadors (tot i l’aplicació d’un pla director que s’ha d’actualitzar 
properament i amb horitzó 2020): 

 
a) Un paper indefinit de cara al futur, que es defineix fins i tot en el 

volum de passatgers previstos (s’ha arribat a parlar de fins a 8 
milions anuals pels 700.000 actuals). 

b) Una presència marginal de les mercaderies i una indefinició encara 
més gran en aquest àmbit. 

 
El futur de l’aeroport segurament hauria de passa per tenir més vols regulars, 
mantenir l’especialització turística, incrementar la funció d’aeroport de càrrega i 
actuar de complementari del de Barcelona, donant servei a un espai que 
inclouria també les Terres de l’Ebre i el Pla de Lleida.  
 
Encara que podem parlar, per tant, d’un segon node estratègic de transport del 
Camp, cal insistir que les potencialitats reals d’aquesta infraestructura s’han de 
concretar, sobretot pel que fa a mercaderies i pel que fa a un model de gestió 
més actual i adaptat a les necessitats de la zona. Per ara, es preveuen 
actuacions immediates com una nova nau per a facturació d’equipatges, 
l’ampliació de la plataforma d’espera de les aeronaus i l’ampliació de la zona 
d’aparcament, així com la modernització de serveis en general. 
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Si ens referim a les altres infraestructures de suport que han de completar les 
previsions anteriors, es poden apuntar elements de canvi significatius, com 
l’inici de l’activitat de la central de cicle combinat de la Plana del Vent, les 
inversions a la central nuclear de Vandellòs (que han de finalitzar el 2008) o, en 
l’apartat hídric, la segona fase de subministrament al Baix Penedès. També cal 
destacar els projectes de millora de cobertura de la banda ampla rural. 
 
Tot i això, es detecta novament en aquest perfil d’infraestructures una 
tendència a crear impactes territorials destacats. Altres infraestructures i 
xarxes de serveis: les xarxes hídriques, elèctriques, el gas o les 
telecomunicacions tendeixen a motivar impactes cada cop més grans en uns 
espais ja afectats per les comunicacions. Per aquest motiu, caldria partir 
d’actuacions selectives que aprofitessin uns mateixos corredors de pas. 

 
 

L’EXPANSIÓ RESIDENCIAL I ELS CORREDORS ENTRE GRANS 
REGIONS METROPOLITANES COM A PRINCIPALS CAUSES 

DE L’IMPACTE DE LES INFRAESTRUCTURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tall de síntesi, podem concretar la realitat del Camp en l’àmbit de les 
infraestructures a partir d’aquestes reflexions bàsiques: 

 
� La manca d’un plantejament propi de les prioritats en la vertebració 

interna i, complementàriament, en la connexió amb altres territoris. 
� Lligat al punt primer, la forta incidència i pressió d’entorns més 

potents econòmicament i demogràficament, en funció dels quals es 
desenvolupen les diferents xarxes. 

  

  

  

  

Saragossa, 
Madrid,  
Bilbao 

  

  

Barcelona 
  

Extensió de la dinàmica  
metropolitana 

  

Àrea en procés incipient 

de metropolització 
  

  

València 
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� Una insuficient coordinació en les tasques institucionals i de consens 
entre els agents, amb orientació al plantejament de millores globals 
en aquest àmbit. 

� L’existència d’alguns elements amb potencial competitiu i 
diferenciador en procés d’augment d’escala. 

 
Amb vinculació directa a aquests elements de reflexió, és molt difícil determinar 
unes prioritats o nivells d’importància en les xarxes, tant en la seva 
consideració actual com en referència a les previsions de futur. En tot cas, cal 
considerar molt especialment la necessitat que es tracti d’infraestructures que 
permetin: 

 
a) Una millora de la competitivitat, la vertebració del territori i millora de 
la qualitat de vida dels ciutadans, sense posar en risc les 
característiques singulars de l’entorn. 

 
b) Una certa incidència dels agents econòmics i socials de la zona en la 
seva gestió. 

 
c) Un disseny apte per a les necessitats actuals però també per a les 
expectatives de futur. 

 
Evidentment, en aquest context cal incidir molt en termes fonamentals com 
xarxa viària bàsica, xarxa ferroviària, port i aeroport. 
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SÍNTESI DE NECESSITATS I PREVISIONS DE FUTUR 

Principals dèficits Principals prioritats 
� Les infraestructures són factor de 

localització de població i activitat. 
� Els avantatges de localització 

comparatius es poden tendir a 
vulgaritzar (equiparació amb altres 
territoris). 

� La zona es veu condicionada pels fluxos 
de mobilitat d’àrees exteriors. 

� L’impacte de les infraestructures es 
troba directament vinculat al model 
territorial vigent i també al tendencial o 
esperat (tendència a la segregació 
d’usos). 

� Les propostes del planejament són 
insuficients si es considera l’horitzó 
temporal previst. 

� Actuacions condicionades a les 
corresponents a l’àrea de Barcelona. 

� L’anàlisi de les infraestructures a la zona 
s’ha fet fins ara amb una perspectiva 
excessivament localista que xoca amb el 
caràcter de cruïlla del Camp. 

� Manca d’itineraris alternatius de 
connexió amb l’Ebre, la Catalunya 
Central i Ponent. 

� Endarreriment del procés de 
planejament, que ha portat a la dispersió 
i el malbaratament de recursos. 

� Tracte poc favorable en la inversió i baix 
nivell d’execució de pressupostos. 

� Dèficit acumulat d’inversions, 
especialment desfavorable amb relació a 
altres territoris.  

� Es tracten les infraestructures de manera 
diferenciada al propi territori (no es 
valora el seu impacte). 

� Pervivència d’elements tradicionals, que 
se superposen a noves tendències de 
tipus metropolità. 

� Manca de visió territorial coordinada que 
porta a la subsidiarietat. 

� Dotació preexistent que condiciona l’èxit 
de les inversions. 

� En general les infraestructures són 
sovint elements desvertebradors 
(consum de sòl, efecte de barrera, altres 
molèsties com sorolls). 

� Configuració radial d’infraestructures 
(manca d’adaptació a una visió en 
xarxa). 

 

� Priorització des de cada agent com a pas 
qualitatiu. 

� Consolidació del canvi institucional (p. ex. 
cooperació entre les cambres, consolidació 
del Consorci, vertebració del transport 
públic). 

� Visió territorial supraterritorial (marc 
superior al Camp) que inclogui previsions a 
mitjà i llarg termini i opcions de 
multimodalitat. 

� Vertebració adient de la gestió i pacte de 
consens entre administracions i opcions 
polítiques. 

� Acceleració de les eines de planejament i 
ordenació, incloent-hi els espais lliures com 
a element actiu. Inclou el PDU central. 

� Igualació en les previsions d’inversió de 
l’Estat. 

� Diferenciació de vies de comunicació 
segons la funcionalitat i el tipus de 
connexió territorial. 

� Priorització de les actuacions amb visió 
interna i d’enquadrament, i a deu anys 
(alliberament de peatges, transformació a 
l’ample europeu de la línia Barcelona-
Tarragona-València, estructuració de 
l’itinerari Tarragona-Lleida per autovia). 

� Priorització d’altres opcions de futur: 
autovia Reus-Cambrils, autovia Montblanc-
Igualada, conversió en autovia de la 
carretera Reus-Constantí, nova variant est 
de Reus fins a la futura autovia Tarragona-
Montblanc, recuperació de la línia Reus-
Roda, creació d’àrea de rodalies al Camp, 
nou eix ferroviari de mercaderies al 
corredor mediterrani.  

� Disseny d’una plataforma logística 
integrada de gran abast que doni suport 
directe al port i un aeroport nou 
especialitzat per captar tràfic de 
mercaderies. 

� Concreció de la transferència de serveis 
com les rodalies ferroviàries. 

 
 
 

 


