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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació de la redacció de l’estudi de mobilitat

La Llei 9/2003 de la mobilitat, del 13 de juny de l’any 2003, estableix els principis, els objectius i
tots els requisits específics que han de desenvolupar els instruments de planificació de la mobilitat
urbana,  amb un propòsit  bàsic,  millorar  l’accessibilitat  i  minimitzar  els  impactes  negatius  del
transport. Això cal aconseguir-ho seguint unes línies mestres que es basen en els principis de
Competitivitat, Integració Social, Qualitat de vida, Salut, Seguretat i Sostenibilitat.

Segons  aquesta  llei,  la  redacció  del  Pla  de  Mobilitat  urbana  (d’ara  en  endavant  PMU)  és
obligatòria pels municipis de més de 50.000 habitants, i també pels municipis capitals de comarca
que no superin els 50.000 habitants, essent aquest darrer el cas de Valls.

El Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona, contempla una línia de proposta per tal que
s’inicien els Plans de Mobilitat Urbana de diferents municipis articuladors de desplaçaments del
territori,  un d’ells Valls.  Per aquesta raó l'Ajuntament de Valls ha iniciat la revisió del POUM i
d'acord amb l'article 71 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, la documentació del pla d'ordenació
urbanística municipal ha d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

Per altra banda, el 25 de novembre de 1991, es va aprovar la Llei 20/1991, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, segons la qual, fixava que els municipis
havien d’elaborar un pla d'adaptació i supressió de barreres arquitectòniques en el termini de dos
anys es de l'entrada en vigor d'aquesta Llei (any 1993) i que calia la seva aplicació complerta en
un termini màxim de 15 anys (any 2006). 

Finalment,  cal destacar que la Llei 9/2003, preveu la creació la figura del consorci o autoritat
territorial de la mobilitat, que té com a funcions principals:

a) L'elaboració, la tramitació i l'avaluació dels plans directors de mobilitat.

b) L'emissió d'informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis
d'avaluació de la mobilitat generada.

c) L'aplicació i el finançament de mesures per a l'ús racional del vehicle privat.

d) L'elaboració i el finançament de propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic, en
aspectes com l'aparcament,  les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al
transport públic o les bicicletes.

e) El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.

f) L'elaboració de propostes de millora de la seguretat en el transport. En aquest sentit cal destacar
que correspon a les autoritats territorials de la mobilitat la planificació i la coordinació dels serveis
de transport públic i col·lectiu amb origen i destinació en llur àmbit territorial, i també del transport
de mercaderies, així com la política de tarifes dels serveis de transport públic adherits.

Fins al moment només s’ha constituït aquesta figura a l’àrea d’influència de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona (i en breu també a l’àrea del Bages). No obstant això, si analitzem la mobilitat
de Valls i de la comarca, observem l’important paper de centralitat de la capital de l’Alt Camp,
essent el principal node estructurador de la mobilitat comarcal. 
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1.2. Antecedents 

1.2.1. Planejament municipal

El 2000 l’Ajuntament de Valls va estimar oportú procedir a la revisió del programa d'actuació
urbanística  i  a  la  vegada  procedir  a  la  Segona  Revisió  del  Pla  General  per,  principalment
actualitzar el planejament de la ciutat mitjançant la incorporació de les determinacions amb efectes
territorials acordades per altres administracions, com són:

- Les determinacions derivades del Pla de Carreteres de la Generalitat.
- Les determinacions del Ministeri de Foment en relació a la CN-240
- La reserva de terrenys establerta pel Pla Especial del tren d'alta velocitat, aprovat per la 

Comissió d'Urbanisme de Tarragona.
- Les determinacions que es puguin derivar del Pla Territorial General de Catalunya.

El Pla General es va redactar amb criteris de sostenibilitat en la Planificació Urbanística, tenint en
compte que l'Ajuntament de Valls es va adherir a la Carta d'Aarlborg.

La figura següent correspon a la Proposta d’estructura urbana i creixement de la ciutat de Valls.
En relació a l’accessibilitat externa destaquen:

- Proposta de traça de la variant de la carretera N-240 entre la N-340 i Montblanc
- Proposta de connexió i tancament de la variant de ponent amb la variant de Montblanc tant pel

nord com pel sud.
- Creació d’una anella circulatòria que uneixi totes les carreteres que radialment aflueixen a la 

ciutat
- Proposta de variant de la circumval·lació de Valls a fi facilitar la connectivitat i la incorporació 

dels assentaments residencials de Llevant amb la Ciutat.

Pel  que fa  a  l’accessibilitat  interna,  la  revisió  del  POUM tenia  com a  objectius  dissenyar  la
connectivitat al centre de la ciutat, així com els vials d’enllaç d’aquest amb els principals centres
generadors i atractors de viatges, i amb els assentaments de llevant de la ciutat.
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Figura  1 Proposta d’estructura urbana i de creixement del POUM de Valls. Font: Ajuntament de Valls.

El Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Valls (PMUNAV) es planteja com una modificació
del PERI aprovat l’any 2002 per tal de resoldre els problemes que aquest presentava en la seva
aplicació.

La proposta del Pla es sustenta en quatre aspectes importants:

- Millorar l’accessibilitat interna i externa, del nucli antic en relació a la ciutat i de la
ciutat  al  nucli,  mitjançant  petites obertures i  eixamplaments,  així  com recuperant
restes de la muralla medieval.

- Regular les transformacions del teixit urbà, excessivament edificat, per tal de millorar
l’habitabilitat recuperant les tipologies històriques adaptades al moment actual.

- Reequipar  el  nucli,  creant  una  estructura  d’equipaments  i  espais  lliures  que
complementa els existents.

- Protegir  el  patrimoni  cultural  (Catàleg),  fent-lo  compatible  amb  les  necessitats
actuals i la necessitat d’esperonar la inversió privada.
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Els elements bàsics de la proposta d’ordenació

Es proposa una estructura viària que, partint de l'estructura actual, millori els aspectes bàsics que
s'han detectat com a problemàtics a l’anàlisi realitzada:

 Accessibilitat, estructura viària i aparcament:

La primera de les finalitats de la proposta és obrir el Nucli Antic a la trama urbana que l’envolta i
millorar l’accessibilitat al i des del Nucli. Per poder aconseguir aquest objectiu es proposa, a més
de les obertures que ja existeixen actualment, les següents actuacions:

a. L’accessibilitat pel nord es millora mitjançant la previsió d’un passatge del carrer del Pantà
amb el carrer de la Cort i la plaça del Pati, actuació que permet escurçar la llargada de l’illa
on s’ubica, i  mitjançant la  recuperació del traçat de la muralla a l’àrea de la Costa de
l’Església i la formació d’un espai lliure que comuniqui amb la porta principal de l’Església.

b. Pel sud l’obertura de les muralles. Obrir el Nucli en el tram del carrer de la Muralla de Sant
Francesc des del  carrer  Pouet  fins el  Portal  de Llobets,  preveient  un espai  lliure que
permeti l’accés adaptat al nucli i la recuperació dels trams de la muralla medieval que es
puguin trobar.

c. Per l’est permetre la connexió entre el nucli i l’estació d’autobusos i el passeig de l’estació.
S’aprofita per formar un nou espai lliure amb un tractament superficial tou, l’accés adaptat
al nucli i la recuperació de les restes de la muralla que es puguin trobar.

d. Per l’oest previsió d’un espai lliure que permeti la connexió adaptada entre el Nucli i el
carrer del Camí del Bosc, l’àrea d’aparcament del costat (aparcament del Barri Vell) i la
futura  actuació  del  PERI  2  “El  Prado”,  i  l’ampliació  del  carrer  Tomàs  Caylà al  seu
creuament amb l’avinguda del Portal Nou.

Es jerarquitza la xarxa viària, de tal manera que es puguin regular les seves amplades, les voreres
i materials d’acabat, segons sigui l’ús previst.

Es diferencien tres tipus de vies: la xarxa viària d’accés al nucli, la xarxa viària bàsica i la xarxa
viària secundària

Es preveuen petites actuacions internes per tal de mallar la xarxa viària, millorant la connectivitat
entre tots els punts, especialment amb les places interiors i amb el tomb de les muralles. Es tracta
d’actuacions com la formació de la plaça de la Pera, que millorarà la relació entre els diferents
eixos de la xarxa viària bàsica, la formació d’una plaça al carrer Mossos d’Esquadra, millorant la
connexió entre Santa Úrsula – Sant Antoni i la plaça de l’Oli, o la de l’ampliació del carrer de Sant
Pere, millorant la relació entre Sant Antoni i Forn Nou.

Previsió d’una xarxa d’aparcaments soterrats relacionats amb les vies principals del Nucli. Un
aspecte molt  important  per aconseguir  una mobilitat  correcta és la previsió dels aparcaments
necessaris  per a la  població resident  i  la creació de bosses d'aparcament dissuasiu per a la
utilització dels no residents. Els aparcaments per no residents es preveuen molt lligats a la xarxa
viària d’accés al nucli, mentre que els aparcaments per residents queden més lligats a la xarxa
bàsica.
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Propietat Nom Tipus
Places 
dissuassòries

Places 
residents

Pàrking Barri vell Superfície 180 0

Aparcament Escorxador Superfície 110 0

Estació d'autobusos Superfície 45 0

St. Francesc Soterrat 210 0

Pàrking Barri vell Soterrat X

Aparcament Muralla St.Antoni En edificació X

Cooperativa Superfície X 99

Portal Nou Soterrat 67 67

Plç. Pati Soterrat 124 83

Plç. del Quarter Soterrat 49 0

10 ARI 1 Portal Nou Soterrat 0 50

11 ARI 4 Espardenyers Soterrat 0 19

12 ARI 5.1 Ca Creus Nord Soterrat 0 68

13 ARI 6.1 Gassó Nord Soterrat 29 31

14 ARI 6.2 Gassó Sud Soterrat 36 37

15 ARI 9.1 Mossos d'Esquadra Oest Soterrat 0 25

16 ARI 9.2 Mossos d'Esquadra Est Soterrat 0 32

17 ARI 10 La Pera Soterrat 0 32

18 ARI 11.2 La Fusta Soterrat 0 43

850 586

PLACES D'APARCAMENT PROPOSADES I EXISTENTS.

TOTAL

 Existents

Públics

Privats

1

5

6

Nº

1

2

3

Proposats

7

8

9

4
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Figura  2 Estructura Urbana del Nucli Antic de Valls. Font: FNA.
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1.2.2. Pla d’accessibilitat

L’Ajuntament de Valls disposa de Pla d’Accessibilitat (2002). Aquest document fa un diagnòstic
que  determina  l’estat  dels  espais  públics,  edificis  i  transports  a  l’any  2002  en  matèria
d’accessibilitat, és a dir, en com moure’s per la ciutat d’una manera còmoda i fàcil en diferents
modes de transport. Aquest document fa un seguit de propostes de millora, especificant quines
són les actuacions prioritàries a portar a terme.

1.3. Objectius de l’estudi

D’acord  amb la  Llei  9/2003,  de  13  de  juny,  de  la  mobilitat,  el  Pla  de Mobilitat  Urbana   és
l’instrument que defineix les actuacions per garantir l’accessibilitat i la mobilitat de les persones de
la ciutat amb un horitzó de com a mínim 6 anys (ja que cal revisar-los com a mínim cada 6 anys). 

En els plans de mobilitat urbana s’hauran d’establir aquelles mesures que, segons la configuració
actual, maximitzen el saldo positiu d’aquest balanç i, per tant:

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

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

c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.

d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.

e) Aporten més seguretat en els desplaçaments.

f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Ha d’incloure, doncs, una anàlisi de l’accessibilitat i la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta
i en vehicle a motor) i  de béns (públic i  privat).  Així  mateix,  també cal avaluar la circulació i
seguretat viària, el transport públic de viatgers, els aparcaments, les activitats econòmiques, el
soroll, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles, entre d’altres aspectes. Així,
el PMU programa les actuacions a realitzar a la ciutat en matèria de mobilitat, però també esdevé
una  eina  gairebé  imprescindible  per  pautar  i  donar  coherència  als  estudis  d’avaluació  de  la
mobilitat generada (que fixa el Decret 344/2006) tant del planejament general de la ciutat com del
derivat.

1.4. Metodologia de redacció. 

A continuació es presenta de manera esquemàtica la metodologia emprada per dur a terme el
present estudi:
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Figura  3 Esquema de realització de les fases del present estudi.

La informació recollida i els resultats del treball de camp s’han introduït en un SIG a partir del qual
s’han realitzat els mapes i anàlisis de les diferents xarxes de transport.

Cal tenir present que al llarg del 2010-2012 es va realitzar la primera fase de desenvolupament del
PMU, de manera que les dades de base de la diagnosi (anàlisis territorial i socioeconòmica, i
anàlisi de l’oferta i de la demanda per a cadascuna de les xarxes de transport) fan referència a
l’any 2010.  
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA

2.1. Situació geogràfica i estructura territorial

El municipi  de Valls,  capital de la comarca de l’Alt  Camp, té una extensió de 55,3 km 2 i una
població de 25.158 habitants l’any 2010 (Font: Idescat). Es localitza en la seva major part al sector
de la plana Esquerra del Francolí, ja al límit de la Conca de Barberà. Les entitats de població que
formen el municipi són Valls, Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets. 

La comarca de l’Alt Camp està integrada per 23 municipis amb una extensió total de 538 km2 i una
població de 45.326 habitants. La població de Valls representa més de la meitat del total del conjunt
de la comarca (el 55,5%). 

Gràfic 1 Població dels municipis de l’Alt Camp 2010 (Idescat)

Els municipis limítrofs són Montblanc, Figuerola del Camp i el Pla de Santa Maria al nord, Alió i
Puigpelat a l’est, Vallmoll, La Masó i El Milà al sud i Alcover i La Riba a l’oest. Dista uns 20 km de
Tarragona (capital de província).

La ciutat de Valls està enclavada en una zona de pas: està situada dins l'angle format per les
autopistes A-2 (Barcelona-Lleida-Saragossa) amb entrada i sortida per Vila-rodona-Valls (número
12) i el Pla de Santa Maria (número 11) i l'A-7 (Barcelona-Tarragona-València) amb entrada i
sortida per Tarragona-Valls. Aquesta situació geogràfica fa que Valls es trobi en un punt estratègic
entre el centre-nord i el sud de l'Estat espanyol i en comunicació directa amb el nord de Catalunya
i França. Dins el terme municipal hi convergeixen carreteres nacionals, comarcals i locals.
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Figura  4 Situació del municipi. Font: Elaboració pròpia.

2.1.1. Estructura urbana

El nucli urbà s’estén des del centre del terme municipal cap al nord, envoltat pel torrent del Catllar
a l’est i el torrent de la Xamora a l’oest. Ambdós conflueixen en el Torrent del Puig en el extrem
sud del nucli  urbà. A la banda oest del torrent de la Xamora es localitzen alguns dels barris
residencials de Valls (Sant Josep Obrer, la Fraternal, les Comarques, Santa Magdalena i Mas
Clariana). Cinc ponts permeten anar d’una banda a l’altra del torrent.

Les infraestructures viàries i ferroviàries esdevenen barreres en els desplaçaments del nucli urbà.
Per la seva banda, la via ferroviària Lleida – Valls - Barcelona separa la zona residencial en dues
parts unides per dos punts, ambdós per vianants i per vehicles. Al nord de la via ferroviària es
concentra teixit residencial (barri del Fornàs, el Nou Miramar i blocs de Santa Úrsula i de l’Alt
Camp), mentre que a l’altra banda es localitza el centre urbà, el barri de la Xamora, l’Eixample del
segle XIX i la zona amb gran activitat terciària i de serveis al voltant del carrer Avenir. 

D’altra banda, la N-240 travessa el nucli d’est a oest, separant el polígon industrial de Valls de la
resta del continu urbà. Ambdues parts estan connectades a través de dos punts, pels quals només
poden circulat vehicles. 
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2.2. Anàlisi econòmica

Segons dades de l’EMO 2001, Valls disposava el 2001 de 12.782 llocs de treball, 50% ocupats
per residents, superior al 36% (valor mitjà de Catalunya). L’autocontenció de Valls (població activa
que treballa al mateix municipi) és del 70,4%. 

El nombre de persones ocupades va créixer en el període 1991-2001 en un 6%, sent aquest
també  el  creixement  mitjà  comarcal,  segons  dades  del  Banc  d’estadístiques  de  municipis  i
comarques de l’Idescat.

2.2.1. Economia per tipus

La situació del municipi  de Valls en una cruïlla de comunicacions de primer nivell  intermodal,
permet gaudir de la proximitat en qualsevol direcció: l’arc del Mediterrani, el corredor de l’Ebre, el
Port  de  Tarragona,  l’aeroport  de  Reus,  les  estacions  de  l’AVE  Madrid-Barcelona-França  i
Barcelona-València, la seva proximitat a Barcelona i la seva àrea d’influència representen factors
molt importants de servei. Valls compta amb un polígon industrial de 275ha, amb més de 350
empreses i una gran diversificació de sectors. Tots aquests factors fan que l’activitat industrial de
Valls sigui rellevant. El percentatge d’empreses de Valls el 2002 dedicades a la indústria era del
12%, lleugerament inferior a la mitjana comarcal, que es situa en el 14%. 

El sector econòmic més important de Valls és el dels serveis (llevat del comerç al detall), amb un
41%. Si hi sumem els comerços, podem dir que el 63% dels negocis de Valls pertanyen al sector
serveis. El sector de la construcció és el segon sector amb més nombre d’empreses al municipi
després dels serveis (el 13%).

Gràfic 2 Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat. Valls 2002. Font: Idescat

 

2.3. Zonificació per barris

En base als barris de la ciutat, l’Ajuntament de Valls va proposar una divisió de treball de 25
zones,  que s’ha subdividit  en una altra de més detallada  que consta de 35 zones.  El  PMU
treballarà amb aquesta subzonificació que inclou 26 zones al nucli urbà compacte, 2 zones al
polígon industrial de Valls (zones 24 i 25) i 7 zones per nuclis dispersos (zones 5, 6, 13, 20, 33 i
34) o descentralitzats (Picamoixons, zona 23).
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Figura  5 Subzonificació de treball. Font: Elaboració pròpia.

2.4. Anàlisi demogràfica

La població de Valls ha crescut un 25% els darrers 12 anys, passant de 20.098 habitants el 1998 a
25.158 habitants el 2010. La taxa de creixement ha sigut molt variable en funció de l’any, essent
inferior a l’1% abans del 2002 i entre el 2% i el 3% en el període del 2002 al 2008. L’increment en
nombres absoluts  de la  població de Valls  entre el  1998-2010 (5.060 habitants)  representa al
voltant del 50% del creixement del pes poblacional del conjunt de la comarca, que ha crescut un
31% en el mateix període.

Gràfic 3 Evolució de la població de Valls (a partir de dades d’Idescat)

Valls compta amb una població homogèniament distribuïda entre homes i dones, representant
cadascun dels dos grups el 50%. El percentatge d’homes es manté lleugerament superior al de
dones en totes les franges d’edats a excepció dels majors de 55 anys. Segons la piràmide d’edat
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del 2010, el 51,8% de la població tenia menys de 40 anys. El gruix més important de població es
troba entre les franges de 25 i 40 anys (representa el 40,3% de la població). 

El 17% de la població de Valls té una edat inferior als 16 anys i el 16% superior als 64 anys. Els
valors per a l’Alt Camp són 16% i 17%, respectivament, els mateixos que per a  Catalunya. Per
tant, el 33% de la població de Valls són ciutadans als quals cal donar una especial atenció dins de
l’àmbit d’estudi del PMU (nens/es i gent gran). 

Gràfic 4 Piràmide d’edats de Valls, 2010  (a partir de dades d’Idescat)

2.4.1. Distribució per zones

L’Ajuntament de Valls va facilitar les dades del padró, on es comptabilitzaven un total de 25.313
habitants l’any 2010. A partir d’aquestes dades s’han georeferenciat els portals de la població a fi
d’obtenir  la  distribució  per  zones.  Descomptant  els  452  habitants  que  no  s’han  pogut
georeferenciar, es disposa de la localització dels 24.861 habitants restants.



18                                                                                                                                                                               DOCUMENT I . Memòria

Figura  6 Població per zones. Font: Elaboració pròpia.

Dins d’elles, les zones més poblades són l’Avenir (3.726 habitants), El Pati (2.083 habitants) i Sant
Antoni (1.677 habitants). Les zones del Vilar, el Fornàs Esportiu, Sant Josep Obrer, Eixample del
s. XIX i del Raval Nord superen els 1.000 habitants. D’altra banda, les zones amb menys població
són Masmolets (19 habitants) i Fontscaldes (98 habitants). Cal esmentar també, que uns 900
habitants georeferenciats  es localitzen fora  de les 35 zones de treball  i,  que per  tant,  viuen
dispersos en el territori de l’àmbit municipal.

Quant  a densitat  de població,  4 de les 35 zones superen els  200 habitants/ha (Sant  Antoni,
Eixample  del  s.  XIX,  Abat  Llort  i  El  Pati),  mentre  que  les  zones  amb  menys  densitat  són
Masmolets, Fontscaldes, Picamoixons, l’urbanització Pla d’En Berga i La Candela (inferior a 15
habitants/ha).
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Gràfic 5 Població per zones

Gràfic 6 Densitat de població per zones 
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2.5. Dades de motorització

Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Valls, el total de vehicles censats l’any 2010 era
de 12.665, dels quals 8.934 eren turismes, 1.144 camions, 1.048 motocicletes, 874 ciclomotors,
395 tractors i 270 remolcs.

Gràfic 7 Distribució del parc de vehicles 2010 (Ajuntament de Valls)

L’any 2010 l’índex de motorització de Valls era de 690,8 vehicles/ 1.000 habitants, superior a la
mitjana catalana (503,9 veh/1.000 hab) i inferior al de la comarca (539,1 veh/1.000 hab). Entre
1991 i 1994 els valors de Valls i de l’Alt Camp eren similars, però progressivament l’índex de
motorització de Valls es va anar allunyant situant-se molt per sota de la mitjana comarcal, que es
va incrementar de manera més important. Respecte a l’índex de motorització català, ambdós han
experimentat  un creixement  similar,  sempre mantenint-se l’índex de motorització de Valls  per
sobre de la mitjana de Catalunya.

Gràfic 8 Evolució de l’índex de motorització de Valls, Alt Camp i Catalunya, veh/1.000 hab (a partir de dades d’Idescat)

Tal i com s’ha fet en el cas de la població, s’han georeferenciat els turismes censats en el municipi
de Valls l’any 2010. En total s’han localitzat 8.442 turismes dels 8.934 totals. El mapa inferior
mostra la distribució del nombre de turismes en funció de la zona. 
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Figura  7 Turismes per zones. Font: Elaboració pròpia.

Les  zones  amb  un  índex  de  motorització  superior  són  el  barri  de  Santa  Magdalena  (0,54
turismes/habitant),  el  barri  dels  Castells  (0,53  turismes/habitant)  i  La  Candela  (0,50
turismes/habitant). En l’altre extrem es situen el barri de Clols (0,06 turismes/ha) i la zona Alt
Camp-Miramar-Sta. Úrsula (0,10 turismes/hab.) 

2.6. Centres d’atracció i generació de viatges

2.6.1. Situació i classificació d’equipaments

Els principals centres d’atracció i generació de viatges són els següents:

• Centres d’ensenyament: existeixen 3 llars d’infants/escola bressol, 5 Centres d’Educació
Infantil i Primària (CEIP), 4 Col·legis i 3 Instituts d’Estudis Secundaris (IES). Altres centres
educatius són l’aula de formació d’adults (AFA), l’escola oficial d’idiomes (EOI), l’escola
municipal de música Robert Gerhard, la casa de la caritat i dues escoles de dansa.

• Centres sanitaris: hi ha un CAP i el Pius Hospital de Valls, el centre de dia de la Creu Roja
i la Residència Alt Camp.

• Centres administratius o d’interès públic: Ajuntament, Biblioteca, el Consell Comarcal de
l’Alt Camp, 

• Zones de lleure: zona esportiva del Vilar i zona esportiva del Fornàs, teatre, museu de
Carros i museu de Valls, ...
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Figura  8 Situació i classificació dels equipaments. Font: Elaboració pròpia.

La següent taula conté el nombre d’alumnes matriculats en el curs 2010/2011 a cadascun dels
cursos d’ensenyament obligatori i pels diferents centres educatius de Valls:

Figura  9 Volum d’alumnes matriculats per centre educatiu curs 2010/2011. Font: Oficina municipal d’escolarització.
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Figura  10 Nombre d’alumnes per centre docent. Font: Elaboració pròpia.

S’ha realitzat un enquesta on-line als estudiants dels centres docents de Valls, obtenint un total de
1.169 enquestes, que representen el 29% respecte l’univers d’alumnes matriculats. Els resultats
recollits posen en relleu el següent: 

- L’a peu és el mode més utilitzat per estudi tant en l’anada (44%) com en la tornada (52%); l’ús
del vehicle privat és superior en el primer desplaçament del dia (del 41% respecte el 36% de
les tornades) (pares i mares que aprofiten el vehicle per portar als fills/es a l’escola abans
d’anar a treballar).

- Es detecta un quota superior del TPC en els IES (alumnes no residents a Valls que utilitzen el
transport públic escolar).

- El 46% dels enquestats es desplacen en cotxe als centres educatius per llunyania, el 26% per
comoditat, el 17% per necessitat del vehicle per altres desplaçaments, un 6% per inexistència
de TPC i el 3% restant per poca seguretat per els vianants. El 42% dels alumnes que es
desplacen en vehicle privat per llunyania, tenen un temps de recorregut de la casa al centre
inferior a 10 minuts.  

- El 50% dels alumnes enquestats que van a dinar a casa es desplacen a peu, mentre que el
29% ho fan en vehicle privat

- Globalment, el 52% dels alumnes enquestats tenen un  temps de recorregut entre casa i el
centre inferior a 10’, i un 87% inferior a 20’. El 94% dels alumnes que accedeixen a peu a
l’escola tenen un temps de recorregut inferior a 20’ (el 64% d’ells menys de 10’). El 91% dels
alumnes que accedeixen en vehicle privat a l’escola tenen un temps de recorregut inferior a
20’ (el 54% d’ells menys de 10’). 
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- Les principals problemàtiques detectades pels vianants enquestats són: la brutícia al carrer
(36,5% dels  enquestats),  estacionaments  sobre  les  voreres  (30,7%)  i  voreres  d’amplada
insuficient (26,1%)

- Els usuaris del  Transport  Públic  valoren més positivament el  Transport  Públic  que els no
usuaris. Els usuaris de TPC aproven la qualitat del transport públic,  la conservació de les
parades i la freqüència de pas i valoren per sota del 5 (sobre 10) el preu del bitllet.

2.6.2. Situació i classificació de comerços

Segons la Programa d’orientació per als equipaments comercials de Valls (POEC) de l’any 2002,
la superfície comercial al municipi era de 41.014 m2  repartits en 445 establiments. Aquest estudi
definia tres eixos de concentració comercial: 

 Eix del centre: eix format pels carrers centrals que són part del casc antic
de la ciutat. L’eix des de la Font de la Manxa  − Pl. del Pati  − Carrer de
la Cort, fins a la Plaça del Blat i el seu paral·lel Germans St. Gabriel −
Pl. del Pati  − Carrers Forn Nou i Espardenyers  − Pl. del Blat. En aquest
eix es concentrava el 17% de la superfície comercial (6.953 m2).

 Eix del  carrer  Abat  Llort:  carrer d’estructura urbanística més nova, que
està proper a l’eix del centre, però que te pocs lligams de continuïtat
comercial amb aquest i una imatge totalment diferenciada. En aquest
eix es concentrava el 2,7% de la superfície comercial (1.124 m2).

 Eix Avenir – Pg. de l’Estació: el carrer que concentra més quantitat de
comerç és el carrer Avenir, que agrupat amb el seu paral·lel, Pg. de
l’Estació, i amb els travessers que els uneixen sobretot el carrer de la
Vallvera i carrer dels Xiquets de Valls formarien aquest eix comercial.
En  aquest  eix  es  concentrava  el  11,8%  de  la  superfície  comercial
(4.830 m2).

Figura  11 Localització dels eixos comercials de Valls. Font: POEC 2002

En la zona del polígon industrial se situen grans superfícies aïllades d’establiments
comercials, però que no es considera que formin un Parc comercial.
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Segons el  POEC, el  nombre d’establiments de la ciutat de Valls per  cada
10.000  habitants  està  per  damunt  de  la  mitjana  catalana  (211  i  181,
respectivament).  També  en  superfície  hi  ha  una  superioritat  de  metres
quadrats a Valls en relació a les mitges catalanes, ja que a Valls cada 1000
habitants podrien disposar de 1.944 m2 i Catalunya només de 1.460. 

Comparant els valors amb els de la comarca de l’Alt Camp, s’observa que la
mitjana d’establiments és bastant inferior a la mitjana catalana, i molt més
inferior que la mitjana de Valls. D’aquí és dedueix un efecte de centralitat de
la ciutat de Valls en relació a la comarca de L’Alt Camp.

Figura  12 Comparatiu de la densitat comercial. Font: POEC 2002

La ciutat de Valls compta amb els següents mercadets:

 Mercat ordinari de la roba
Dia de realització: dimecres al matí
Lloc: Passeig dels caputxins 

 Mercat ordinari de la fruita i la verdura
Dia de realització: dimecres i dissabtes al matí
Lloc: c. Carnisseria, Puntarró, Metges i pl. de les Garrofes 

 Mercat ordinari de la Plaça de l’Oli
Producte: fruita i verdura i productes d’alimentació
Dia de realització: dimecres i dissabtes al matí
Lloc: Plaça de l’Oli

2.6.3. Situació i classificació de polígons

Valls disposa d’unes 240 ha de sòl qualificat com a industrial de les quals 72 ha estan ocupades
per activitat industrial. Al nucli de Fontscaldes es localitzen també 1.626 m2 de sòl qualificat com a
industrial. Al nucli de Valls es localitza el polígon industrial de Valls, situat sobre la Crta. del Pla al
nord del nucli urbà. La Crta. del Pla és el seu eix estructurant, i els carrers dels Artesans a la
banda est i dels Fusters a la banda oest són les vies que distribueixen el trànsit pel polígon. 

El polígon acull entre 300-350 empreses, la gran part d’elles petita i mitjana empresa. Al voltant de
160-170 empreses estan associades a l’Associació d’Empresaris del Polígon de Valls (ASSEM);
només un 3% de les empreses implantades en el polígon tenen tres torns de treball.  Segons
l’ASSEM el polígon té entre 3.000 i 3.500 treballadors, dels quals al voltant del 12-15% dels són de
fora de Valls.
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Les empreses més importants són IKEA (té 300 treballadors, aprox. i genera una mobilitat d’uns
200 de vehicles pesants/dia), LEAR (única empresa amb bus d’empresa), Kellogs i Cartonatges
Trillas (representen el 30% dels treballadors del polígon). 

El polígon disposa d’un aparcament de camions gestionat per l’Ajuntament de Valls, amb servei de
dutxes, restaurant, gasolinera, etc.

Amb l’objectiu  de caracteritzar  els  desplaçaments  de casa  al  lloc  de  treball  s’han enquestat
treballadors del polígon a partir d’una enquesta on-line. Atès que no es van rebre més de 30
respostes,  la  mostra  es  va  incrementar  fins  a  la  centena  d’enquestes  a  través  d’una  petita
enquesta personal sobre el terreny. Per tant, la mostra enquestada es situa al voltant del 3% dels
treballadors del polígon.

El 23% dels enquestats són treballadors d’IKEA, un 7% de LEAR igual que de DHL, un 5% de
Kellogg’s i un altre 5% de l’associació comarcal vallenca La Ginesta; el 51% restant es distribueix
entre altres 34 empreses. Els resultats agregats són:

 El 46% dels enquestats són residents a Valls. El 54% es distribueix principalment entre
Tarragona (25%), Reus (8%), el Pla de Santa Maria (6%) i Montblanc (6%).

 El 95% dels treballadors enquestats accedeix a la feina en cotxe, dels quals el 81% no
comparteix vehicle. L’ocupació mitjana dels vehicles és de 1,25 persones/vehicle. El 65%
dels treballadors que accedeixen en cotxe ho fan o bé perquè no disposen de TPC o bé
perquè l’oferta de TPC no és adequada. Un 14% ho fa perquè és més còmode i un altre
14% perquè necessita el vehicle privat per altres desplaçaments.

 El 54% dels enquestats comencen la jornada laboral a les 8h, mentre que l’hora de sortida
no és tant concentrada (14h, 17h i 18h, principalment).

 El 90% dels enquestats aparca dins de l’empresa. 
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3. ANÀLISI DE L’OFERTA

3.1. Xarxa de vianants

3.1.1. Itineraris de vianants

Els itineraris de vianants són aquells que connecten les zones residencials amb els principals
punts d’atracció i generació de viatges (comerços, serveis, equipaments), i les zones industrials
(amb elevada concentració de llocs de treball).

A partir del domicili de cada habitant i del centroide de localització dels equipaments amb un volum
superior  de mobilitat  atreta,  s’ha assignat  per l’itinerari  de la  distància mínima cada habitant,
obtenint  així  els camins més utilitzats per accedir-hi.  El  mateix  procediment  s’ha realitzat  per
determinar  els  principals  camins  escolars  a  partir  de  les  adreces dels  alumnes dels  centres
docents que han facilitat aquesta informació (10 dels 14 centres docents).

A continuació es mostren algunes imatges d’aquestes assignacions pel camí mínim: 

  
Figura  13 Assignació pel camí mínim fins a l’Hospital (esquerra), zona esportiva el Fornàs (centre) i CAP (dreta). Font:
Elaboració pròpia.

 
Figura  14 Assignació pel camí mínim fins al col·legi Baltasar Segú (esquerra) i al col·legi Eladi Homs (dreta). Font:

Elaboració pròpia.
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Un  cop  revisades  i  corregides  aquestes  assignacions,  es  defineixen  els  principals  itineraris
escolars (15,4 Km) i principals itineraris de vianants (20,6 Km) (que inclou els itineraris escolars). 

 
Figura  15 Principals itineraris escolars (esquerra) i principals itineraris de vianants (dreta). Font: Elaboració pròpia.

D’aquestes figures se’n desprèn que els principals itineraris per realitzar desplaçaments a peu són:

Eixos longitudinals:  
 Presidents Tarradellas – Francesc Gumà i Ferran – Avenir – Germans Sant Gabriel –

Jaume Mercadé – nucli  antic – Costa del  Portal  Nou – carrer  del Portal  Nou – Crta.
Picamoixons

 President Tarradellas – Rafael Casanova – Crta. del Pla
 Crta. del Pla – Jaume Huguet – nucli antic - Costa del Portal Nou – carrer del Portal Nou –

Crta. Picamoixons
 Passeig de l’Estació – Vapor de Maó – nucli antic – Costa del Portal Nou – carrer del Portal

Nou – Crta. Picamoixons
 Carles Cardó – Passeig dels Caputxins 
 Mossèn Martí – Abat Llort – Sant Benet – Muralla de Sant Antoni – carrer de la Candela
 Carrer del Bisbe Mora – Crta. d’Alcover – Muralla del Carme – Muralla de Sant Francesc 
 Carrer del Prado – carrer de l’Hort del Rector

Carrers del nucli antic: 
 Carrer de la Cort
 Carrer de Sant Antoni
 Carrer de l’Esglèsia
 Plaça del Blat
 Plaça dels Alls
 Carrer dels Metges
 Plaça Escudelles
 Carrer de Santa Úrsula
 Carrer d’en Gassó
 Carrer Sta. Anna
 Forn Nou
 Carrer Espardenyers 
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 Carrer Sant Oleguer
 Carrer Tomàs Caylà
 Carrer dels Jueus

Altres carrers: 
 Carrer d’Oller i Rabassa
 Carrer dels Castells 
 Avinguda de Catalunya
 Carrer del Bisbe Palau 
 Carrer del Vilar

Eixos transversals:  
 Roger de Flor – Bòvila – Plaça de la Xamora – Mirador – carrer del Tren
 Crta. de Montblanc – Anselm Clavé
 Creu de Cames – carrer de l’Escorxador – Abat Llort – Miralbosc – Muralla del Castell
 Santa J. De Vedruna – Rodon Queralt – Xiquets de Valls
 Avinguda del Fornàs – carrer de Comas i Sola

Altres carrers: 
 Carrer Vallvera
 Carrer Cor de Maria 
 Carrer de la Peixateria
 Carrer del Puntarró
 Carrer de la Carnisseria 

3.1.2. Característiques de la xarxa de carrers

Pendents  

La xarxa de carrers amb pendents inferiors al 5% s’estén pràcticament a tot el municipi de Valls (el
83% de la  xarxa viària de Valls localitzada dins de les 35 zones d’estudi).  Les zones on es
concentra la major part de la xarxa de carrers amb pendents entre el 5 i 10% i superiors al 10%
són les localitzades a la banda sud-oest (Mas Clariana, Santa Magdalena i les Comarques nord),
juntament amb Sant Josep Obrer i el Raval Sud.
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Figura  16 Pendent dels Carrers. Font: Elaboració pròpia.

Voreres  

La majoria de carrers de Valls disposen de vorera. A través del Pla d’Accesibilitat i del treball de
camp complementari realitzat s’han detectat les voreres amb dèficits d’accessibilitat en funció de la
seva  amplada  útil,  que  hauria  d’ésser  superior  a  0,90  m  segons  del  Codi  d’accessibilitat.
Tanmateix, l’amplada mínima que garanteix el confort dels vianants en els dos sentits de circulació
és igual o superior als 2 metres segons el Manual de Recomanacions de mobilitat per al disseny
urbà de Catalunya (DTOP, 2009).

En total s’han mesurat l’amplada de 67 Km de voreres de la xarxa viària de Valls. En el 65% no
s’han detectats dèficits (el 55% dels carrers mesurats tenen les dues voreres d’una amplada
superior o igual als 0,90m, el 7% són carrers de plataforma única i el 3% restant són exclusius de
vianants).  D’altra banda, el 26% dels carrers mesurats presenten dèficits en l’amplada de les
seves voreres i  el  9% no disposen de voreres.  S’han diferenciat  els  diferents dèficits en les
tipologies següents: 

 Una vorera accessible + una vorera inaccessible: disposa d’una vorera d’amplada
superior o igual als 0,90m i una altra d’amplada inferior als 0,90m (representen el
5% de la xarxa viària mesurada)

 Una vorera accessibles + sense vorera: només disposa de vorera a una banda,
l’amplada de la qual és superior o igual als 0,90m (representen el 3% de la xarxa
viària mesurada)

 Les dues voreres inaccessibles: les dues voreres tenen una amplada inferior als
0,90m (representen el 15% de la xarxa viària mesurada)

 Una vorera inaccessible + sense vorera: només disposa de vorera a una banda,
l’amplada de la qual és inferior als 0,90m (representen el 3% de la xarxa viària
mesurada)

 Sense vorera (representen el 9% de la xarxa viària mesurada)
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Gràfic 9 Tipologies de carrers de la xarxa de vianants

Els carrers exclusius de vianants sumen un total de 2,3 Km. Cal esmentar, que dins de la tipologia
de carrers de vianants també estan inclosos aquells  trams de la  xarxa de vianants que són
escales. Les zones en les que es localitzen la gran part d’aquests carrers són El Pati (40%), Avenir
(16%) i el Fornàs Esportiu (14%). Els carrers exclusius de vianants detectats són els següents: 

 Carrer de Sant Oleguer
 Carrer dels Espardenyers
 Carreró del Mercat
 Carrer de la Verdura
 Carrer del Roser
 Carrer Mossos d’Esquadra
 Tram del carrer d'Eduard Castells
 Tram  del  carrer  de  Bonaventura

Cases
 Passatge  prolongació  carrer  de

Francesc Puigjaner
 Tram del carrer de Guasch Homs
 Carrer de l'Empordà (escales)
 Carrer de l'Hort del Rector
 Carrer de la Cort
 Carrer de la Mitja Galta

 Carrer de la Zeta
 Tram del carrer de Pau Mercadé
 Carrer de Prat de la Riba
 Carrer de Sant Antoni Maria Claret
 Carrer de Veciana
 Carrer del Call
 Carrer del Dos de Vuit
 Carrer del General Alaix
 Carrer del Montsià (escales)
 Plaça del Pati
 Carrer del Quatre de Nou
 Tram del carrer del Vapor de Maó
 Costa de la Peixateria
 Plaça de la Font
 Plaça del President Companys
 Plaça del Quarter
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Gràfic 10 Distribució per zones dels carrers exclusius de vianants

D’altra  banda,  els  carrers  de plataforma única sumen un total  de  4,4  Km, que es  localitzen
principalment a la zona del Pati (31%), Picamoixons (21%) i Santa Magdalena (18%). Tot i tenir
morfologia de carrers de prioritat invertida no estan senyalitzats com a tals. 

Gràfic 11 Distribució per zones dels carrers exclusius de vianants

Les zones que presenten una xarxa de vianants més adient per a realitzar desplaçaments a peu
són el Fornàs Esportiu i el Vilar (no es detecta cap tipus de dèficits), seguides d’Abat Llort (el 95%
de la xarxa de vianants disposa de voreres correctes), Avenir i el Patí (el 90% tots dos). En les
zones del Cementiri, Mossèn Martí i Mas Clariana també es detecta que més del 80% de la seva
xarxa  de  carrers  disposa  de  voreres  d’amplades  superiors  al  mínim  que  marca  el  Codi
d’Accessibilitat.

D’altra banda, les zones en les que predominen les voreres amb dèficits, ja sigui perquè són
massa estretes o bé per la seva inexistència (voreres amb dèficits superior al 50% de la xarxa de
carrers) són la Xamora (el 88% de la seva xarxa de vianants) i el Raval Sud (81%), i a més
distància el Raval Nord (58%), les Comarques (54%), la Candela (52%) i Sant Antoni (51%).
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En algunes zones (Eixample del segle XIX,  Raval Nord i  Raval Sud i Sant Antoni)  la secció
reduïda del carrer que no permet segregar correctament l’espai del vianant del destinat al vehicle
motoritzat. 

Gràfic 12 Tipologia de carrers en funció de la xarxa de vianants per zones

El  Pla  d’Accessibilitat  també recull  informació  sobre els  elements que integren la  via pública
(elements de senyalització, de mobiliari urbà, de protecció, serveis públics, etc), determinant si el
seu disseny és adequat i també si l’element es troba ben situat. 

Les dues imatges inferiors mostren la localització d’elements mal dissenys i/o ubicats i els passos
de vianants sense guals adaptats.

Figura  17 Localització dels elements mal dissenys i/o ubicats. Font: Pla d’Accessibilitat de Valls 2002
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Figura  18 Localització dels passos de vianants sense guals adaptats. Font: Pla d’Accessibilitat de Valls 2002

Les vies del ferrocarril actuen de barrera entre les zones del Nou Miramar i Cementiri amb el
centre de Valls, existint només dues connexions a peu correctament segregades de la calçada
amb una amplada suficient  per garantir  que els  desplaçaments es realitzin  en condicions  de
seguretat. Aquestes connexions es realitzen a través del carrer Francesc Gumà i Ferran, sota les
vies del tren, i a través de la Crta. del Pla, per sobre de la via ferroviària. 

     
Fotografia 1 Carretera del Pla Fotografia 2 Carrer Francesc Gumà i Ferran

Les connexions a peu entre el centre del nucli urbà de Valls i els barris de la banda sud-oest no
són especialment bones. A través de la Crta. d’Alcover i del carrer del Bisbe Mora existeix un
itinerari segregat amb voreres per accedir a Mas Clariana; tanmateix, el darrer tram del carrer
Bisbe Mora només disposa de vorera a una de les bandes. 
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Fotografia 3 Carrer del Bisbe Mora

L’accés a peu als barris de les Comarques i de Santa Magdalena a través del carrer del Portal
Nou també presenta dèficits ja que es tracta d’una via amb una secció reduïda que no permet
localitzar-hi voreres d’amplada suficient. Caldria, doncs, donar-li un tractament específic per tal de
millorar-ho. 

       
Fotografia 4 Carrer del Portal Nou    Fotografia  5 Pont per creuar el torrent de la Xamora (Portal

Nou)

Un segon accés a aquests barris és a través de la Crta. de Picamoixons; tot i que el tram que
separa els dos barris disposa d’una vorera a una de les bandes, els trams posteriors o bé no tenen
un espai segregat pels vianants o bé l’espai destinat als desplaçaments a peu és insuficient tenint
en compte que es tracta d’una via interurbana d’accés al nucli de Valls. 
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Fotografia 6 Crta. de Picamoixons

Existeix un tercer accés al barri de les Comarques a través del carrer del Prado. Actualment, tot i
no disposar de voreres, s’ha col·locat un element en la banda sud que separa la calçada de l’espai
destinat al vianant. 

Fotografia 7 Carrer del Prado

Per accedir al barri de Sant Josep Obrer, vianants i vehicles motoritzats utilitzen els mateixos
itineraris: els dos accessos són a través de la Crta. de Montblanc i a través del carrer de la Bòvila.
Ambdós disposen de voreres prou amples per garantir la seguretat dels vianants. 

  
Fotografia 8 Crta. de Montblanc    Fotografia 9 Carrer de la Bòvila
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Finalment, els itineraris d’accés als barris de la Fraternal, la Candela, l’Albada i Provençals utilitzen
la Crta. de Montblanc per la banda nord i els carrers de l’Escorxador i de la Creu de Cames per la
banda sud. Aquest darrer itinerari també disposa de voreres d’amplada suficient. 

Fotografia 10 Carrer de la Creu de Cames

 
Figura  19 Tipologia de vorera de la xarxa de carrers. Font: Elaboració pròpia

3.1.3. Problemes que es detecten a la xarxa

El creuament de la informació dels principals itineraris de vianants amb les diferents tipologies de
carrer permet detectar quins són els vials inclosos en els principals itineraris a peu que presenten
dèficits. Aquesta anàlisi s’ha realitzat per a poder determinar quins dels carrers amb dèficits són
més sensibles a la seva millora. 

S’han establert tres rangs de dèficit:
1. carrer sense voreres
2. carrer amb una única vorera inaccessible (amplada insuficient) o bé amb les dues voreres

inaccessibles
3. carrer amb una única vorera accessible, o bé carrer amb una vorera accessible i una altra

inaccessible
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Els principals itineraris a peu inclosos en qualsevol d’aquests tres rang seran objecte de millora en
la fase de propostes del PMU amb un grau de prioritat alta. Dins d’aquest grau de prioritat s’ha
establert els següents nivells d’urgència:

 Les actuacions de millora dels principals itineraris a peu inclosos en el rang 1 de
dèficit es considera que tindran prioritat A1

 Les actuacions de millora dels principals itineraris a peu inclosos en el rang 2 de
dèficit es considera que tindran prioritat A2

 Les actuacions de millora dels principals itineraris a peu inclosos en el rang 3 de
dèficit es considera que tindran prioritat A3

D’aquesta  anàlisi  resulta que un total  de 4,5 Km de la  xarxa viària  inclosa en els  principals
itineraris de vianants presenta dèficits d’accessibilitat: 0,7Km classificats com a A1, 2,8Km com a 
A2 i 1 Km com a A3.

Zona 3 – Alt Camp – Miramar – Santa Úrsula
A2: Carrer Comas i Sola (vorera inaccessible + no vorera)

Zona 4 – Avenir:
A1: Carrer del Tren (no vorera)
A2: Carrer del Tren (vorera inaccessible + no vorera)

Zona 7 – Caputxins:
A2: Carrer Rodon Queralt (dues voreres inaccessibles)

Zona 12 – El Pati
A2: Carrer del Jueus (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer d’en Gassó (dues voreres inaccessibles)
A2: Costa de l’Esglèsia (dues voreres inaccessibles)

Zona 14 – La Candela
A1: Carrer del Prado (no vorera)

Zona 16 – La Xamora 
A2: Carrer Carles Cardó (dues voreres inaccessibles)
A2: Plaça de la Xamora (vorera inaccessible + no vorera)
A2: Carrer Andorra la Vella (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer del Mirador (dues voreres inaccessibles)

Zona 17- Les Comarques Nord
A2: Carrer del Portal Nou (dues voreres inaccessibles)
A3: Crta. Picamoixons (una vorera accessible + no vorera)

Zona 19 – Mas Clariana
A3: Camí del Riu (una vorera accessible + no vorera)

Zona 23 – Picamoixons
A1: carrer d’accés a l’estació de tren 

Zona 27 – Raval Est
A1: carrer d’accés a l’aparcament de la Cooperativa (no vorera)

Zona 28 – Raval Nord:
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A2: Carrer Jacint Verdaguer (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer del Pantà (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer de Sant Benet (una vorera accessible + una vorera inaccessible)
A2: Carrer de Sant Benet (dues voreres inaccessibles)
A3: Carrer Cor de Maria (una vorera accessible + una vorera inaccessible)
Zona 30 – Sant Antoni
A2: Carrer Sant Francesc (dues voreres inaccessibles)
A2: Figuereta (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer Sant Sebastià (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer Tomàs i Cailà (dues voreres inaccessibles)
A2: Carrer Santa Margarida (dues voreres inaccessibles)

Zona 29 – Raval Sud
A2: Carrer de la Candela (vorera inaccessible + no vorera)
A2: Costa del Portal Nou (dues voreres inaccessibles)
A3: Crta. d’Alcover (una vorera accessible + no vorera)
A3: Carrer Raval de la Farigola (una vorera accessible + una vorera inaccessible)

Zona 31 – Sant Josep Obrer
A2: Avinguda Catalunya (dues voreres inaccessibles)

Zona 32 – Santa Magdalena
A1: Crta. Picamoixons (sense vorera)
A3: T-742, principalment es detecten voreres d’amplada insuficient tenint en compte que es tracta
d’una travessera urbana per la que passen vehicles pesants. 

Figura  20 Principals itineraris de vianants a millorar. Font: Elaboració pròpia.

Els itineraris d’accés al polígon industrial (a través de la Crta. del Pla i del passeig Tarradellas –
carrer dels Artesans) no estan condicionats per a realitzar desplaçaments a peu en condicions de
seguretat. Pel que fa a l’accés a peu als centres educatius, els alumnes manifesten que en el seu
recorregut les voreres estan brutes, estan ocupades per vehicles estacionats i tenen amplades
insuficients. 
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3.2. Xarxa de ciclistes

Els  pendents  que  d’alguns  carrers  del  municipi  poden  presentar  problemes  per  realitzar
desplaçaments amb aquest mode. Segons el Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya
editat pel Departament de polítiques Territorials i Obres Públiques (PTOP) el pendent màxim que
es considera adequat pel un carril bici és el 5%. Per sobre aquest valor la longitud màxima que es
podrà discórrer pel pendent vindrà determinat per la taula següent:

Taula 1 Longituds màximes de trams amb pendents superiors al 5%. Font: PTOP.

Inclinació longitudinal % Longitud màxima (en metres)
Entre 5% i 6% 240
Entre 6% i 7% 120
Entre 7% i 8% 90
Entre 8% i 9% 60
Entre 9% i 10% 30
Més de 10% 15

El Manual per el disseny de vies ciclistes de Catalunya explica que en determinades condicions
(baixes  intensitats  de trànsit  i  velocitats  reduïdes),  una via  oberta a la  circulació  de vehicles
motoritzats pot ser un bon suport d’un itinerari ciclista, on ciclistes i automobilistes comparteixen la
calçada sense cap restricció d’accés. Per garantir la seguretat, caldrà establir normes específiques
i elements físics per tal d’establir una reducció de la velocitat màxima a 30 km/h amb carrers
d’intensitats inferiors a 1.000 vehicles/dia i amb velocitats baixes. També indica que l’amplada
mínima de les voreres utilitzades tant pels vianants com pels bicicletes ha de ser com a mínim de
4 m per garantir la seguretat d’ambdós, i s’aconsella el seu ús en zones amb límit de velocitat de
20 km/h. 

L’oferta urbana d’itineraris per bicicleta la formen, doncs, els carrers que es mapifiquen a la figura
següent, realitzada a partir de les pendents, el tipus de vorera i la intensitat de trànsit. Els carrers
amb coexistència amb el vehicle privat (IMD<1.000veh/h i pendent<5%) sumen 20 km, la vorera
bici 2 Km i els carrers exclusius de vianants i amb plataforma única 7Km. 
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Figura  21 Xarxa ciclable de Valls. Font: Elaboració pròpia.

Quant a infraestructura específica pels desplaçaments en bicicleta,  tan sols s’ha detectat dos
carrils bicicleta, un a la banda nord del polígon industrial i l’altre paral·lel a la N-240 en el seu pas
pels barris de Clols i dels habitatges de la colla vella dels xiquets de Valls. La funcionalitat del
primer és qüestionable ja que no connecta amb cap altre carril bicicleta per accedir al polígon,
mentre que el segon no presenta les condicions adequades per a aquest tipus de desplaçaments. 

Fotografia 11 Carril bici amb senyalització vertical al polígon industrial (esquerra); Carril bici al barri de Clols (dreta)



42                                                                                                                                                                               DOCUMENT I . Memòria

Figura  22  Localització dels carrils bici de Valls.

 Veure l’annex de plànols.

3.3. Xarxa de camins intermunicipals

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls (actualment en fase de redacció) el
municipi compta amb una extensa xarxa de camins que connecten alguns del nuclis dispersos
localitzats al terme municipal de Valls amb la capital comarcal. La xarxa de camins suma un total
de 84,8 km dins del terme municipi de Valls. Aquest Pla classifica els camins existents en dos
categories: camins de primer ordre (40,8 km) i camins de segon ordre (44 km). També classifica
els camins per característiques del ferm (terra, tot-ú, aglomerat, formigonat) i per amplada. Es
resumeixen aquestes característiques en les següents taules:

Taula 2. Amplada i tipus de ferm dels camins intermunicipals. Font: Elaboració pròpia.

Amplada km %
Tipus de 
ferm km %

< 3m 41 48% Terra 51 60%
3m - 4m 24 29% Tot-ú 6 7%
4m - 5m 15 18% Aglomerat 24 29%
> 5m 4 5% Formigó 4 4%
TOTAL 85 100% TOTAL 85 100%

El nucli de Masmolets connecta amb Valls mitjançant el camí de Fontscaldes, de primer ordre i de
3,5 km de longitud. En el primer tram de Masmolets fins al creuament amb la via N-240 (2,3 km),
el paviment és de terra amb una amplada mitjana de 2,5 metres. En el segon tram (1,2 km) el
paviment passa a ser aglomerat, amb amplades de 3,5-4 metres fins a l’arribada al nucli urbà.
Ambdós trams estan connectats  a través d’una passarel·la  que permet  superar  la  via N-240
garantint, així, la seguretat dels desplaçaments de vianants i ciclistes en aquest encreuament. 

Existeix un altre camí des de Masmolets a Valls (camí de Masmolets), de segon ordre. Tanmateix,
la seva continuïtat es veu interrompuda pel la N-240 ja que no existeix cap pas segregat i segur
per a salvar aquesta barrera viària.
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Fotografia 12 Camí de Masmolets a Valls (segon tram). Font: Google Maps.

El nucli de Fontscaldes també disposa de connexió per camí amb Valls. El primer tram, des de
Fontscaldes fins a Masmolets, té una longitud de 2,5 km. El camí és de terra i té una amplada de
2,8-3 metres. El segon tram és el camí de Fontscaldes a Valls (3,5 km), explicat anteriorment. La
longitud total del camí de Fontscaldes a Valls és de 6 km.

El nucli del Pla d’en Berga disposa d’un camí de primer ordre d’unió amb la capital (camí del
Bosc). El paviment és d’aglomerat i l’amplada de 3 metres en la totalitat dels 1,6 km de recorregut.

Fotografia 13 Camí de Pla d’en Berga a Valls. Font: Google Maps.

El nucli de Picamoixons, l’urbanització Bon Sol i els barris de Clols i Castells no disposen de
connexió per camins interurbans amb el nucli de Valls.
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Figura  23 Plànol de camins interurbans del municipi de Valls. Font: POUM Valls.

3.4. Xarxa de transport públic 

3.4.1. Autobús urbà

Valls disposa de dues línies urbanes d’autobús (L1 i L2) que donen servei a la gran part de les
zones del nucli urbà i de les urbanitzacions de la N-240.
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La L1 té 12 expedicions/dia des de les 5:15h fins a les 21:15h. Totes les expedicions donen servei
a les zones del centre del nucli urbà (estació d’autobusos, Muralla, hospital i Portal Nou) i als barris
de Clols i dels Castells (Colla Vella). Diàriament, 4 expedicions donen servei al barri antic, a la
Residència de l’Alt Camp i al barri de les Comarques (extensió 1);  aquestes no passen pels barris
de la Candela, la Fraternal i  l’Albada,  ni tampoc per la Font de la Manxa.  Contràriament, les
expedicions que no serveixen el barri antic si que fan parada en aquests barris (extensió 2) amb
una oferta de 7 expedicions/dia. Aquesta línia també té una extensió fins a la Urbanització de Bon
Sol, amb una oferta de 2 expedicions/dia (extensió 3). El temps de recorregut de la L1 sense
comptar les extensions és d’uns 25 minuts.

Figura  24 Recorregut de la línia urbana L1

La L2 té 11 expedicions/dia des de les 8:06h fins a les 21:40h. Totes fan parada a l’estació
d’autobusos excepte una (13:42h). Aquesta línia serveix la banda nord del nucli urbà de Valls. El
seu recorregut es realitza principalment per la Crta. del Pla fent parada a la Plaça de la Creu i a les
zones Nou Miramar i Alt Camp-Miramar-Sta. Úrsula. Diàriament, 7 expedicions donen servei al
CAP (tornen a l’estació d’autobusos pel carrer Vallvera i el Pg. de l’Estació) i 6 expedicions ho fan
a les zones del Cementiri i del Fornàs Esportiu (C. Molins de l’Estació, C. Francesc Gumà i Ferran
i Av. del Fornàs). Aquesta línia també serveix al barri antic amb una oferta de 4 expedicions/dia.

La L2 té una extensió fins al polígon industrial de Valls amb una oferta de 4 expedicions/dia més
una expedició de reforç en període lectiu. Inicia el seu recorregut a la parada de la Colla Vella a
les 5:24h, 7:24h, 13:24h i 21:24h que arriben al polígon a les 6h, 8h, 14h i 22h, respectivament. En
sentit anada serveix a les zones de la N-240 (de Clols i dels Castells), a la banda sud de la Muralla
(hospital, plaça del Carme, Portal Nou) i als barris de les Comarques, la Candela, la Fraternal i
l’Albada. Posteriorment, des de la Font de la Manxa continua per la Crta. del Pla fent parada a la
plaça de la Creu i a les zones Nou Miramar i Alt Camp-Miramar-Sta. Úrsula. Un cop ja en el
polígon, dóna servei a la banda est de la Crta. del Pla. En sentit tornada fa el mateix recorregut
fins al Portal Nou (per tant, no hi ha oferta de tornada fins als barris de Clols i dels Castells); d’altra
banda, l’expedició de les 8h finalitza a l’estació d’autobusos sense donar servei als barris de l’oest
ni tampoc als de la N-240.

El temps de recorregut de la L2 és d’uns 35 min sense comptar l’extensió al polígon. Quan dóna
servei al polígon la durada s’incrementa fins als 40 minuts.
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Figura  25 Recorregut de la línia urbana L2

La figura següent mostra com la cobertura territorial per part dels serveis d’autobusos cobreix
pràcticament  la  totalitat  del  municipi.  En un hinterland  de 200  m,  essent  el  hinterland  l’àrea
d’influència de la parada, el 74% de la població esta coberta per una parada mentre que en un
hinterland de 500 m la població coberta és del 95%.

Figura  26 Cobertura de les línies urbanes d’autobús a 200m i 500m. Font: elaboració pròpia

Inventari de les parades d’autobús urbà  

S’ha realitzat un inventari de les parades de la xarxa de transport públic urbà; per a cadascuna
s’ha realitzat una fitxa que dóna informació sobre el tipus de parada (pal o marquesina), sobre la
informació de la que disposen i sobre la seva accessibilitat. Veure Annex.

Les principals conclusions que s’extreuen són les següents:



Pla de mobilitat urbana de Valls                                                                                                                                                                     47   

 Tot i que els vehicles que realitzen el servei de transport públic urbà estan adaptats a les
persones amb mobilitat reduïda en molts casos s’han detectat dèficits en l’accessibilitat de
les parades.

 Hi ha homogeneïtat en el disseny de les parades amb excepció de la parada de l’institut
Narcís Oller, que conserva la imatge antiga.

 A la gran part  de les parades hi  apareix  informació sobre les línies,  els  horaris  i  les
parades.

 Majoritàriament els vehicles utilitzen el carril de circulació per a realitzar la parada, fet que
posa de manifest la voluntat a donar prioritat al transport públic en detriment del vehicle
privat.

 No es localitza senyalització indicativa  de parada (pal o marquesina)  en les següents
parades:  C.  Alt  Camp  (senyal),  C.  Pont  St.  Pou  (La  Fraternal),  Residència  Ballús  i
Cementiri.

 D’altra banda, també s’han detectat alguns casos en els quals es localitzen parades que
no estan en ús. Caldria treure les parades fora d’ús.

  
Fotografia 14 Parades fora d’ús. Esquerra: antiga parada Blocs Muñoz (sentit Polígon), a la Crta. Del Pla; Centre: antiga

parada 3 de 9, al Pg. Del President Tarradellas; Dreta: antiga parada Casa Caritat, a la Crta. del Pla

El Pla d’Accessibilitat de Valls inclou en un annex un inventari i una descripció de les parades
d’autobús de la ciutat. Tanmateix, comparant aquest inventari amb el realitzat durant el procés de
recollida d’informació del PMU es conclou que moltes de les parades existent l’any 2002 (any de
redacció del Pla d’Accessibilitat) ja no estan vigent actualment i que una altra part han canviat la
seva ubicació. Així mateix, es constata una modificació en la imatge de les parades del servei de
transport públic urbà. 
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3.4.2. Autobús interurbà

L’oferta de transport públic interurbà per carretera consta de 21 línies d’autobusos, una d’elles
nocturna,  de  5  companyies  diferents  d’autobusos,  que  permeten  la  connexió  de  Valls  amb
diferents municipis. 

Autobusos: Autocars Segarra  

Valls-Montferri  
Dóna servei de dilluns a divendres feiners, excepte juliol i agost. Surt des de Portal Nou a les
11.45h, a les 12.30h i a les 19:30h o des de Montferri a les 9:00h, o de Bràfim a les 12:08h o a les
15:45h, passant per Vilabella, Puigpelat i Nulles. El temps total del recorregut és d’uns 40 minuts.

Autocars Plana.     

Sarral-Valls-Tarragona  
Des de Sarral, passant per Valls fins a Tarragona, de dilluns a divendres feiners. Des de les
06:50h del matí fins les 18:45. Les sortides des de Pla de Sta. Maria són des de les 7:15h fins les
19:10h. A Valls connecta amb la línia Montblanc-Valls-Tarragona.  El recorregut és d’una hora i
vint minuts. 

Querol-Pont d’Armentera-Valls  
La línia Querol-Pont d’Armentera-Valls circula de dilluns a divendres feiners. La sortida i l’arribada
a Querol s’ha de demanar prèviament al telèfon de la companyia. Des de Valls, aquesta línia surt
a les 08:50 i a les 18:50. El recorregut és d’uns 45 minuts. 

Barberà-Montblanc-Valls-Tarragona  
La línia  Barberà-Montblanc-Valls-Tarragona circula  de dilluns  a  divendres  feiners.  La primera
sortida és des de Barberà a les 7:05h i el recorregut és d’una hora i 35 minuts. Des de Montblanc
hi ha cinc expedicions, a les 7:15h, a les 8:45h, a les 09:55h, a les 14:50h i a les 19:35h. Des de
Tarragona fa quatre expedicions, a les 10:05h, a les 12:05, a les 15:05h i a les 18:05. 

NT5 Valls-Tarragona  
Es tracta del servei de transport públic nocturn a Tarragona. Només funciona els divendres i
dissabtes i les vigílies de festiu durant tot l’any. Durant els mesos de juliol i agost, el servei circula
diàriament. Té cinc expedicions: A les 23:15h, a les 00:45h, a les 2:15h, a les 4:15h i a les 6:00h i
el recorregut és d’uns 45 minuts. 

Valls-Estació del Camp de Tarragona  
Aquesta línia és una línia de curt recorregut, amb una durada de 15 minuts, que dóna servei a la
demanda de l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona. Existeixen 27 expedicions diàries
des de les 06:05h del matí fins les 23:10 direcció l’Estació del Camp de Tarragona i des de les
06:18h fins les 23.25 direcció Valls. 

Valls-Montblanc  
Dóna servei de dilluns a divendres feiners i uneix les poblacions de Valls, Picamoixons, La Riba,
Vilaverd i Montblanc. Surt de l’estació d’ autobusos de Valls a les 07:00h, les 10:40h, les 12:40h,
les 15:35h i les 18:40h. El temps total del recorregut és d’uns 30 minuts.

Tarragona-Valls (per N-240)  
Aquest servei consta de diferents tipus d’expedicions. Les expedicions exprés uneixen directament
Tarragona i Valls amb 5 expedicions en dies feiners. No circula ni els dissabtes ni els diumenges i
festius. Les expedicions semidirectes realitzen una parada intermèdia a l’estació del Camp de
Tarragona. El servei semidirecte consta de 12 expedicions al dia en dies feiners, 11 expedicions
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en dissabte i 9 expedicions en diumenge i festius. Les expedicions normals es distribueixen en 4
tipologies en funció del nombre de parades als pobles que efectua la línia. En total sumen 18
expedicions en dia feiner, 10 expedicions en dissabte i 10 expedicions en diumenge i festius. El
servei circula des de les 06:00h del matí fins les 23:10h de la nit. 

Tarragona-Valls-Pla de Santa Maria  
Dóna servei de dilluns a divendres feiners amb 8 expedicions al dia des de les 07:25h fins les
20:05h. Alguns dels viatges del servei es fan amb transbordament a Valls. 

Tarragona-Constantí-Valls  
La línia Tarragona-Constantí-Valls circula des de les 06:50h del matí fins les 19:20h. De dilluns a
divendres feiners l’oferta és de 6 expedicions al dia, mentre que en dissabte l’oferta es redueixen a
4 expedicions. 

Valls – Pont d’Armentera  
Dóna servei de dilluns a divendres feiners. Surt des de Valls a les 08:50h,10:15h, 11:50h, 15:15h i
la última expedició és a les 18:50h. El temps total del recorregut és d’una hora i mitja.

Autocars Hispano-Igualadina   

Valls-Barcelona (pels pobles)  
El  trajecte  connecta  l’estació  d’autobusos  de  Valls  amb  la  capital  catalana  (Sants).  Les
expedicions amb sortida a Valls i que fan parada a tots els pobles són de dilluns a divendres a les
09:10h, les 14:00h i les 17:00h. En sentit contrari són a les 11:45h i a les 19:20h. El temps total del
recorregut depèn del nombre de parades (en funció de l’expedició) però la mitjana és de dues
hores. En dissabte les expedicions es redueixen a dues per sentit i en diumenge a una per sentit. 

Valls-Alió-Vilafranca-Barcelona  
Consta d’una expedició a les 06:25h amb sortida a Valls i parada a Alió, Vilafranca i Barcelona. En
sentit invers les expedicions directes surten de Barcelona a les 11:45h i a les 19:20h. El temps
total de recorregut és de una hora i mitja. En dissabte, diumenges i festius la oferta es redueix a un
expedició per sentit.

Alcanyís - Reus - Valls – Barcelona.   
Circula una expedició des d’Alcanyís a les 15:30h en dissabtes feiners i a les 16:00h en diumenge
i festius. En sentit contrari l’expedició és a les 10:30 tant en dissabte com en diumenge i festius. El
temps total del recorregut és de dues hores i 45 minuts.  

Valls-Morell-Reus  
Existeix  una  expedició  que  fa  aquest  recorregut,  de  dilluns  a  divendres.  Surt  de  l’estació
d’autobusos de Valls a les 10:15h i arriba a Reus a les 11:00h. Des de Reus surt a les 17:45h i
arriba a Valls a les 18:25h. 

Valls- el Milà- Alcover-La Selva-Reus  
Aquesta línia circula des de les 7:15h del matí fins les 19:50h. Els dissabtes feiners circula des de
les 8h fins les 12:45h. El recorregut és d’uns 40 minuts. 

Reus-Valls-Montblanc-Andorra  
Circula diàriament amb una oferta d’una expedició/dia: surt a les 7:40 des de Reus, parant a les
8:25h per Valls i arriba a Andorra a les 11:35h; des d’Andorra surt a les 17:00h i arriba a Reus a
les 20:55h,  passant  per  Valls  a  les 20:15h.  Des de l’1  de juliol  al  31  d’Agost,  entre Reus i
Tarragona passa per Salou i Port Aventura. 
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Igualada – Valls – Tarragona  
Els dies laborables surt de Valls direcció Tarragona a les 7:14h i a les 16:15h i en sentit contrari
(direcció Igualada) a les 12:25h i a les 17:40h. L’oferta en dissabte, diumenge i festius és d’una
expedició al dia per sentit.    

Aeroport- Reus – Valls  
En dies feiners hi ha una expedició diària per sentit de Valls a l’Aeroport, amb sortida de Valls a les
08:15h i sortida des de l’aeroport a les 20:20h. En dissabte, diumenge i festius no hi ha oferta des
de Valls cap a l’aeroport. El trajecte té una durada de 50 minuts.

Autocars Vibasa  

Lleida-Fontescaldes-Valls-Tarragona  
Circula diàriament des de les 7:30h fins les 21:05h, els dies laborables. Els dissabtes i diumenges
hi ha una expedició pel matí (09:30h) i una a la nit (21:00h).  Des de Lleida fins a Valls el trajecte
és d’una hora i mitja aproximadament. 

Autobusos Mon-Bus  

Valls–Alió-El Vendrell- Calafell (Estació de RENFE)  
Actualment existeix un servei d’autobús que connecta els municipis de Valls, el Vendrell i Calafell,
passant pel nucli d’Alió. La línia, que ofereix 8 expedicions al dia, quatre en cada direcció, entre les
7.45h i les 22.00h, facilita la intermodalitat, apropant als usuaris a les estacions de rodalies del
Vendrell i Calafell amb un horari dissenyat per tenir en compte les freqüències de pas del trens. 

Segons l’EMQ 2006 les principals relacions de connexió amb Valls es realitzen amb els següents
municipis: Tarragona, Reus, El Pla de Santa Maria, Puigpelat, Vallmoll i Montblanc. L’oferta de
TPC (autobús) es mostra en la taula inferior. 

Taula 3 Oferta d’autobús interurbà amb els principals municipis de connexió segons l’EMQ 2006.

D’altra banda, els serveis comarcals garanteixen la relació entre tots els municipi d’una comarca i
la seva capital comarcal. El conjunt de municipis de l’Alt Camp estan connectats amb la seva
capital comarcal amb almenys un servei de transport públic interurbà per sentit, amb excepció de
Mont-ral.

3.4.3. Ferrocarril

El terme municipal de Valls disposa de dues estacions de ferrocarrils, una situada al nucli urbà de
Valls i l’altra al nucli de Picamoixons. Per la primera estació circulen els trens de la línia R13
(Barcelona – Lleida, per Valls), mentre que per l’estació de La Plana-Picamoixons hi circulen els
trens de les línies R13 i R14 (Barcelona – Lleida, per Tarragona).
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La línia R13 ofereix 2 expedicions/dia i sentit que connecten Barcelona – Valls – Lleida. L’oferta de
la R14 és superior, amb 3 expedicions/dia per sentit que connecten Barcelona-Reus-Tarragona-
Lleida; les expedicions d’aquesta línia fan parada a La Plana Picamoixons però no al nucli urbà de
Valls.

D’altra banda, hi han 3 expedicions/dia per sentit que connecten La Plana Picamoixons amb Valls.
Cap d’aquestes expedicions estan coordinades amb els horaris dels tren que connecten amb
Reus i Tarragona.

La durada del recorregut entre Valls i Barcelona és d’1h 30 min, mentre que amb Lleida varia entre
59 min (Cat. Exprés) i 1h 14 min (Regional).

L’estació de La Plana-Picamoixons es localitza a 1 Km aproximadament del centre del nucli de
Picamoixons. L'estació actual es configura com una estació de bifurcació en forma de Y perfecta.
Les andanes es situen a la zona on ja s'han bifurcat les vies, essent un total de tres i comunicades
entre elles mitjançant passos a nivell. L'edifici de viatgers es situa enmig dels dos feixos de vies i
és d'una sola planta. Completen les instal·lacions marquesines metàl·liques situades a l'andana en
vèrtex tant per a la línia de Valls com la de Reus.

L’estació disposa d’una zona d’aparcament d’unes 10 places i també d’un solar amb una capacitat
aproximada de 20 places. 

L’itinerari d’accés a l’estació des de l’urbanització de Les Cases Noves de Picamoixons no disposa
d’un espai segregat de la calçada pels desplaçaments a peu ni en bicicleta. Cap dels habitants
georeferenciats a Picamoixons es localitza dins del hinterland de 500m des de l’estació de tren. 

Fotografia 15 Estació de la Plana-Picamoixons. Font: www.trenscat.cat  

L’estació de Valls es localitza al nord del Passeig de l’Estació. Disposa de dues andanes que es
comuniquen mitjançant passos a nivell.  L'edifici es situa a l'esquerra de les vies, mirant cap a
Picamoixons, i és de grans dimensions amb un total de dues plantes. La planta baixa acull el
vestíbul i sala d'espera, taquilla de bitllets i una cafeteria, entre altres dependències. L'andana
principal està coberta en tota la longitud de l'edifici de viatgers per una marquesina.

Si bé es localitzen una cinquantena de places d’aparcament no regulades davant de l’estació,
aquestes no estan reservades per als usuaris del tren.
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Existeix  un  itinerari  continu  d’accés  a  peu  fins  a  l’estació  de  Valls  que  garanteix  que  els
desplaçaments es realitzin en condicions de seguretat a través del Passeig de l’Estació i també
del carrer del Tren. La cobertura de l’estació de tren en un radi de 500 metres és del 33% de la
població resident en les zones del nucli urbà de Valls.

Fotografia 16 Estació de Valls. Font: www.trenscat.cat  

Figura  27 Cobertura de l’estació de tren de la Plana-Picamoixons. Font: elaboració pròpia

3.4.4. Taxi

La ciutat  de Valls  compta a  un total  de 12 llicències  de taxi  i  una única  parada a  l’estació
d’autobusos.
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3.4.5. Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) proposa serveis de vertebració
entre els pols primaris que superin els 500 viatges diaris. Valls supera aquest volum de viatges
amb Tarragona, Reus i Montblanc; les actuacions proposades pel PTVC entre aquests pols són
les següents:

 Valls – Tarragona: creació de serveis exprés
 Valls – Reus: serveis cada hora
 Valls – Montblanc: serveis cada 2 hores

Figura  28 Proposta de millora en relacions entre pols primaris. Mobilitat >500 viatges/dia. Font: PTVC 2008-2012

Durant l’any 2009, es van realitzar actuacions de millora del TPC d’acord les directrius marcades
en el PTVC. 

 Serveis exprés: Valls-Tarragona: expedicions sense parades intermèdies o bé amb una
parada única a l’estació del Camp.

 Serveis de vertebració: Valls-Tarragona: unificació en una sola línia dels serveis Valls-
 Tarragona, Estació el Camp-Valls i estació el Camp-Tarragona.
 Es van reforçar els serveis interurbans següents: Reus-Valls  i  Montblanc-Valls  (l’oferta

actual és inferior a la proposada en el PTVC)

D’altra banda, el PTVC preveu impulsar el sistema de rodalies del Camp de Tarragona reforçant la
freqüència de pas de les 4 línies del gràfic. En els cas de la L3, la implantació dels serveis entre
Reus i Valls està condicionada a l’entrada en servei de la connexió ferroviària entre Alcover i Valls
(al PITC es preveu la connexió Reus-Valls per la fase 1, 2006-2015). 
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Figura  29 Quadre sinòptic del servei de rodalia proposades al Camp de Tarragona: Font: PTVC 2008-2012

3.4.6. Transport escolar interurbà

El Consell Comarcal de l’Alt Camp gestiona un servei de transport públic escolar pels alumnes
d’educació infantil i primària (EIPRI), d’educació especial (EE) i d’educació secundària obligatòria
(ESO). En total gestiona 13 línies (una urbana) que fan parada en els centres docents. 

A continuació es detallen els centres receptors i els nuclis de població amb servei per cadascuna
de les rutes. 
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Taula 4 Rutes escolars gestionades del Consell Comarcal de l’Alt Camp. Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp
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Centres receptors Recorregut

Ruta 1

Institut Jaume Huguet Fontscaldes
Institut Serra de 
Miramar Masmolets
Institut Narcís Oller  
Col·legi Cor de Maria  
Escola Baltasar Segú  

Ruta 16 Escola Baltasar Segú Els Garidells

Ruta 24
USEE Eladi Homs Figuerola del Camp
USEE Eugeni d'Ors Puigpelat
 Santes Creus

Ruta 6

Institut Jaume Huguet Picamoixons
Institut Serra de 
Miramar  
Institut Narcís Oller  
UEC Casa Caritat  

Ruta 7-A
Institut Jaume Huguet El Pla de Santa Maria
Col·legi Cor de Maria  

Ruta 7-B

Institut Serra de 
Miramar El Pla de Santa Maria
Institut Narcís Oller  
Col·legi Claret  

Ruta 8 

Institut Jaume Huguet Cabra del Camp
Institut Serra de 
Miramar El Mas del Plata
Institut Narcís Oller El Pla de Santa Maria
UEC Casa Caritat Figuerola del Camp
Col·legi Claret  
UEC Creu Roja  

Ruta 9

Institut Jaume Huguet Aiguamúrcia
Institut Serra de 
Miramar Alió
Institut Narcís Oller Les Pobles
UEC Casa Caritat Santes Creus
Col·legi Claret  
Col·legi Cor de Maria  
UEC Creu Roja  

Ruta 10

Institut Jaume Huguet Masllorenç
Institut Serra de 
Miramar Montferri
Institut Narcís Oller Rodonyà
Col·legi Claret  
Col·legi Cor de Maria  

Ruta 11-A

Institut Jaume Huguet Nulles
Institut Serra de 
Miramar Vilabella
Institut Narcís Oller  
Col·legi Claret  
Col·legi Cor de Maria  
UEC Creu Roja  

Ruta 11-B

Institut Jaume Huguet Bràfim
Institut Serra de 
Miramar Puigpelat
Institut Narcís Oller  
Col·legi Claret  
Col·legi Cor de Maria  
UEC Creu Roja  

Ruta 12

Institut Jaume Huguet Els Garidells
Institut Serra de 
Miramar Vallmoll
Institut Narcís Oller  
Col·legi Claret  
Col·legi Cor de Maria  

Ruta 15-A

Institut Serra de 
Miramar El Pont d'Armentera
Institut Narcís Oller Vila-rodona
Col·legi Claret  
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Ruta 15-B Institut Jaume Huguet El Pont d'Armentera
Col·legi Cor de Maria Vila-rodona

A través de les adreces dels alumnes facilitades per 10 dels 14 centres docents es coneixen els
municipis de residència dels alumnes de cada escola. Creuant aquesta informació amb la dels
municipis amb servei de transport escolar es pot determinar si existeix demanda potencial  no
servida. 

Taula 5 Demanda potencial de transport escolar comarcal no servida amb l’oferta actual.
Municipi de
residència

Escola
Enxaneta 

IES Narcís
Oller

IES Narcís
Oller

Col·legi Cor de
Maria 

IES Serra de
Miramar

TOTAL
Alumnes

Alcover 1 17 1 3 1 23
El Milà  1 1   2
La Masó  1 1 6  8
La Riba  4  1  5
Total 1 23 3 10 1 38

3.5. Xarxa de vehicles privats motoritzats

3.5.1. Xarxa viària externa

La principal via de comunicació de Valls és l’AP-2, tot i no tenir cap accés directe dins el terme
municipal. Els accessos més propers a l’AP-2 són:

- Vila-rodona (núm. 11), accessible des de la C-51 (carretera que uneix el Vendrell i el nucli
de Valls per la banda est del terme municipal)

- El Pla de Santa Maria (núm. 10), accessible des de la C-37 (carretera que connecta El Pla
de Santa Maria amb el nucli de Valls pel nord-est del terme municipal).

Figura  30 Accessos més propers a la xarxa bàsica. Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’ICC
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3.5.2. Xarxa viària interna

Accessos  

Aquestes vies són les que connecten el municipi amb les poblacions exteriors i en les que la
funció del trànsit és dominant. Es tracta de les següents vies:

- Crta. de Montblanc: comunica Valls amb la Conca de Barberà, Lleida i les urbanitzacions
del nord del municipi.

- Anselm Clavé: principal accés al centre de Valls (plaça de la Font de la Manxa) des de la
N-240.

- Crta. de Barcelona: accés al centre de Valls (Muralla de Sant Francesc) des de la N-240.
El sentit de circulació de la Muralla de Sant Francesc és la principal causa de l’utilització
menor d’aquesta via com accés al centre de Valls. 

- Crta.  de Tarragona: accés al  nucli  urbà de Valls  des del sud; comunica Valls  amb el
Tarragonès i l’estació d’alta velocitat El Camp.

- Crta. d’Alcover: comunica Valls amb Alcover, on enllaça amb la C-14.
- Crta.  de  Picamoixons:  comunica  Valls  amb  l’entitat  municipal  descentralitzada  de

Picamoixons. 
- Crta.  del  Pla:  comunica  Valls  amb  El  Pla  de  Santa  Maria;  la  gran  majoria  dels

desplaçaments amb origen o destinació el polígon industrial es realitzen per aquesta via.

Xarxa primària  

Està conformada per les vies principals urbanes; garanteix les connexions de la xarxa viària local
amb la xarxa interurbana (accessos) i les relacions amb els diferents sectors del municipi.  Es
tracta de les següents vies:

- Crta. del Pla: travessa el nucli urbà de nord-est a sud-oest des del polígon industrial fins a
la Font de la Manxa. És la principal via de connexió entre el polígon, el barri del Fornàs i
les urbanitzacions del nord-oest amb el centre de Valls.

- Crta.  de Montblanc  – Anselm Clavé:  ja  dins  de la  trama urbana,  aquestes dues vies
connecten en la Font de la Manxa, punt central del nucli de Valls. La primera distribueix el
trànsit interurbà fins als barris de Sant Josep Obrer, l’Albada i el casc antic, i la segona ho
fa fins a les zones del Vilar, de l’Avenir i de l’Eixample del s. XIX. 

- Crta. de Picamoixons: recull també el trànsit urbà amb origen o destinació als barris de
Santa Magdalena i de les Comarques.

- Crta.  d’Alcover:  recull  també el  trànsit  urbà  amb origen  o  destinació  al  barri  de  Mas
Clariana. 

- Crta. de Tarragona: recull també el trànsit urbà amb origen o destinació la banda sud de
les zones del Raval Est i del Raval Nord

Les tres darreres vies exerceixen una doble funció dins la jerarquia de xarxa en la trama urbana.
D’una banda, recullen i distribueixen els vehicles que realitzen desplaçaments urbans amb origen
o destinació dels barris perimetrals del sud, i d’altra banda, són una via de pas pels vehicles de
Picamoixons  (i  de  les  pedreres  localitzades  a  la  T-742)  que  es  dirigeixen  a  Reus/Alcover  i
Tarragona,  pels  vehicles  de  Reus/Alcover  que  es  dirigeixen  a  Tarragona  i  pels  vehicles  de
Montblanc que es dirigeixen a Reus/Alcover i Tarragona. 
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Figura  31 Moviments actuals de pas pel casc urbà. Font: elaboració pròpia

Xarxa secundària. Vies distribuïdores  

Aquestes vies recullen els fluxos interns de la xarxa local i asseguren la connexió amb la xarxa
primària. La xarxa secundàries o vies distribuïdores la conformen:

- Muralla de Sant Antoni – carrer Jacint Verdaguer
- Muralla del Castell
- Muralla de Sant Francesc
- Carrer del Prado – carrer de la Creu de Cames
- Carrer Jaume Mercadé - carrer dels Germans de Sant Gabriel 
- Carrer Jaume Huguet
- Carrer de l’Abat Llort – carrer de Mossèn Martí
- Avinguda de Catalunya
- Passeig President Tarradellas - Carrer de Francesc Gumà i Ferran – carrer de l’Avenir
- Passeig de l’Estació
- Carrer dels Artesans
- Carrer Blanquers
- Carrer dels Curtidors
- Carrer Basters 
- Carrer Vallvera
- Carrer del Tren
- Avinguda del Fornàs
- Carrer de la Bòvila – Plaça de la Xamora – carrer del Mirador
- Carrer de l’Escorxador – carrer de la Fraternal
- Carrer del Portal Nou – Costa del Portal Nou (

Les muralles exerceixen una funció de ronda perimetral al casc antic de sentit únic. 

Es detecta també una doble funció viària en l’eix carrer del Prado - carrer de la Creu de Cames.
D’una banda, aquest eix canalitza els desplaçaments urbans amb origen als barris perimetrals del
sud-oest i destinació el polígon industrial o altres zones localitzades al nord del centre urbà, i
connecta amb la Crta. de Montblanc al nord de l’Albada, canalitzant, doncs, els desplaçaments
interurbans amb origen en els barris del sud-oest i amb destinació Montblanc. D’altra banda, però,
aquest  eix és utilitzat  com a via de pas per aquells vehicles que tenen origen a Montblanc i
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destinació a Reus/Alcover o Tarragona ja que no existeix cap via perimetral per la banda oest del
nucli urbà a través de la qual es puguin realitzar aquests moviments.

A banda de la Crta. del Pla, els carrers President Tarradellas, Francesc Gumà i Ferran i Avenir
formen un segon eix longitudinal d’accés al centre des del nord del barri del Fornàs, passant per
sota de les via ferroviària.

Altres carrers d’accés o sortida al casc antic, són el carrer Jaume Huguet, que comunica la Font
de la Manxa i el Pati, el carrer Jaume Mercadé i carrer dels Germans de Sant Gabriel, via de
sortida del Pati, i el carrer Jacint Verdaguer, que és l’enllaç entre la Muralla de Sant Antoni i la
Crta. de Montblanc. Tots ells, tot i tenir seccions reduïdes canalitzen un volum important de trànsit.

A banda de la Crta. de Montblanc i de la Crta. d’Alcover, existeixen 3 passos més per creuar els
torrents de la banda oest: 

- A través de la Costa del Portal Nou i del carrer del Portal Nou, que comunica el barri de les
Comarques amb la banda oest de la Muralla de Sant Antoni. La seva secció impedeix el
pas simultani de dos vehicles; en aquest tram té preferència el vehicle procedent del barri
de les Comarques. Aquesta situació es manté des del pas fins a la intersecció amb el
carrer de la Candela. 

Fotografia 17 Costa del Portal Nou Fotografia 18 Pas del portal nou sobre el torrent de
Farigola 



- A través del carrer de l’Escorxador, que comunica la zona de l’Abat Llort amb les zones de
l’Albada i la Fraternal.

Fotografia 19 Pont sobre el torrent de la Xamora

- Carrer de la Bòvila, comunica les zones de la Xamora i Mossèn Martí amb el barri de Sant
Josep Obrer per sobre del torrent de la Xamora.

Fotografia 20 Pont sobre el torrent de la Xamora

Veure l’annex de plànols.

Xarxa secundària. Vies veïnals  

Aquest tipus permeten fer el primer o darrer tram del desplaçament en vehicle privat. Són vies
d’un sentit  de circulació amb secció variable (en algunes d’elles és permès l’aparcament). La
formen les vies que configuren la xarxa urbana que no formen ni la xarxa primària ni la secundària
de distribució.

3.5.3. Seccions de Carrers

Un 23% dels carrers localitzats en alguna de les 35 zones de treball (70,4 Km) té menys de 8m
d’amplada. El 28% dels carrers tenen amplades compreses entren els 8 i 10 metres i un 6% entre
10 i 12 metres. L’amplada d’un 26% dels carrers oscil·la entre els 12 i 16m. Finalment, un 8% té
una amplada d’entre 16 i 25 metres i el 8% restant supera els 25 m d’amplada. 



Gràfic 13 Distribució de la xarxa de carrers en funció de la seva amplada. Font: elaboració pròpia

Suposant una amplada mínima pel vianant de 2 metres/vorera, els carrers amb menys de 6 m
entre façanes no permeten segregar l’espai que es destina a la circulació del vianant del que
correspondria al vehicle.

Els carrers amb amplada de 7 m haurien de ser de paviment únic (prioritat per a vianants), mentre
que els compresos entre 7 i 9 m no haurien de disposar d’aparcament.

Figura  32 Amplada de Carrers. Font: elaboració pròpia.

Els carrers d’amplada inferior als 6 metres es localitzen a les zones del Pati (23%), Sant Antoni
(18%), Santa Magdalena (14%) i Raval Nord (13%). L’altre extrem (amplades superiors als 16 m)
correspon a les dues zones del polígon industrial (totes dues sumen el 54% dels carrers amb
aquesta amplada) i el Fornàs Esportiu (16%). 



3.5.4. Sentit dels Carrers

La figura següent mostra com les vies de primer ordre dins el terme municipal, així com els vials
dels polígons industrials són tots de dos sentits de circulació. No és així dins els barris residencials
on els carrers són principalment d’un sentit de circulació. 

 
Figura  33 Sentit de circulació dels carrers de Valls

Tots els  carrers  tenen  una sola  calçada  (independentment  de si  tenen un o  dos sentits  de
circulació)  a  excepció  del  Passeig  de l’Estació,  del  Passeig  dels  Caputxins,  del  Passeig  del
President Tarradellas, del Passeig de Clariana i del Portal Nou. 

Fotografia 21 Passeig dels Caputxins Fotografia 22 Passeig de l’Estació de Tren

3.6. Aparcament

Per caracteritzar l’oferta d’aparcament de Valls, en primer lloc s’han definit les diferents tipologies
d’aparcament existents al municipi. Les dues categories principals són l’oferta en calçada i l’oferta
fora calçada. 



La primera d’elles correspon a l’oferta localitzada a la via pública i que pot ser regulada (destinada
a  un  tipus  de  usuari,  amb  un  horari  de  regulació  concret)  o  bé  no  regulada  (destinada  a
l’estacionament gratuït i sense limitació). 

L’oferta fora calçada correspon a superfícies segregades de l’espai públic del municipi destinades
específicament a l’aparcament de vehicles. En aquest cas l’oferta pot ser pública (aparcaments
soterrats  o  en  superfície  que  poden  implicar  el  pagament  d’alguna  tarifa)  o  bé  privada,
corresponent generalment als garatges dels veïns. 

Taula 6 Tipologia de places d’aparcament

EN CALÇADA
Lliure no regulat En cordó, bateria o semi-bateria, solars.
Regulat Zona blava, càrrega i descàrrega, reserves d'estacionament, etc

FORA CALÇADA
Ús privat Guals individuals / comunitaris

Ús públic
Propietat pública / privada
Soterrat / en superfície

El  treball  realitzat  per a l’obtenció  de les dades d’oferta d’aparcament  per  cadascuna de les
tipologies de plaça es descriu a continuació:

 Oferta  no regulada:  treball  de  camp (inspecció  directa  de  la  localització  de l’oferta)  i
estimació del nombre de places aplicant una ràtio de 5m de longitud per plaça de vehicle
localitzada en cordó i de 2,5m de longitud per plaça de vehicle localitzada en bateria, i
s’han restat els guals.  

 Oferta no regulada (solars): localització dels solars habilitats com a zones d’aparcament i
estimació del nombre de places a partir de la seva superfície aplicant una ràtio de 25 m2

per plaça.

 Oferta de zona blava: es disposa d’aquestes dades per zones i per tarifes.

 Oferta de càrrega i descàrrega: treball de camp (inspecció directa de la localització de
l’oferta i del nombre de places)

 Oferta fora calçada d’ús públic: es disposa d’aquestes dades.

 Oferta fora calçada d’ús privat: es disposa de la dada global de places d’aparcament privat
(garatges veïns) i de la localització dels guals.

3.6.1. Oferta d’aparcament en calçada

L’oferta d’aparcament en calçada s’ha comptabilitzat en 26 de les 35 zones de treball, tal i com
mostra la imatge inferior:



 
Figura  34 Localització de l’oferta d’aparcament en calçada. Font: elaboració pròpia

Oferta no regulada  

L’oferta no regulada representa el 86% de l’oferta d’aparcament en calçada del nucli de Valls,
sumant un total de 6.207 places. Aquesta oferta es distribueix entre places no regulades en cordó
o bateria (4.999 places), aparcaments en superfície (436 places) i solars (772 places).

L’oferta regulada representa el 14% restant de l’oferta en calçada, essent el 12% places de zona
blava (876 places) i el 2% places de càrrega i descàrrega (126 places).



Gràfic 14 Distribució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologies: nucli urbà de Valls.

En el nucli urbà de Picamoixons el conjunt de l’oferta en calçada és oferta no regulada, que es
localitza en els carrers en cordó i bateria (243 places), o bé en solars (43 places).

Gràfic 15 Distribució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologies: nucli urbà de Picamoixons.

Les zones del nucli urbà de Valls amb una oferta no regulada superior són el Fornàs Esportiu (949
places), el Cementiri (790 places) i  Sant Josep Obrer (706 places).  En el cas de la zona del
Cementiri,  l’oferta  no  regulada  representa  el  12%  de  l’oferta  no  regulada  total  degut  a  la
localització de dos solars; un d’ells, ubicat a l’est de la zona del Vilar, disposa d’unes 460 places
que s’utilitzen en dies puntuals en els que es realitzen activitats que apleguen un gran nombre de
població forana. D’altra banda, s’observa com les zones localitzades en el centre disposen d’una
oferta molt menor o fins i tot nul·la, com ara les zones de Sant Antoni i d’Abat Llort. 

Els aparcaments en superfície d’oferta no regulada (aparcament del Barri Vell i de la Cooperativa
Agrícola) es localitzen a les zones contigües a les dues zones centrals del nucli urbà (Sant Antoni i
el Pati), de manera que poden funcionar com a aparcaments de dissuasió als que s’accedeix a
través de la Muralla.



Taula 7 Oferta d’aparcament no regulada en calçada per zones

Zona No regulada
Aparcaments no

regulats
Solar Total no regulada

11-El Fornàs Esportiu 809 0 140 949
9-Cementiri 276 0 514 790
31-Sant Josep Obrer 706 0 0 706
4-Avenir 541 0 0 541
3-Alt Camp - Miramar - Sta Úrsula 455 0 0 455
35-Vilar 373 0 0 373
29-Raval Sud 119 200 0 319
17-Les Comarques Nord 290 0 0 290
23-Picamoixons 243 0 43 286
22-Nou Miramar 249 0 0 249
27-Raval Est 58 180 0 238
16-La Xamora 231 0 0 231
21-Mossèn Martí 128 56 0 184
15-La Fraternal 179 0 0 179
14-La Candela 142 0 0 142
26-Provença 0 0 96 96
2-Albada 94 0 0 94
10-Eixample del segle XIX 92 0 0 92
32-Santa Magdalena 92 0 0 92
19-Mas Clariana 91 0 0 91
18-Les Comarques Sud 47 0 0 47
12-El Pati 12 0 22 34
28-Raval Nord 11 0 0 11
7-Caputxins 4 0 0 4
1-Abat Llort 0 0 0 0
30-Sant Antoni 0 0 0 0
Total 5.242 436 815 6.493

Figura  35 Localització de les places no regulades. Font: elaboració pròpia



Gràfic 16 Distribució de les places no regulades per zones.

Oferta regulada: zona blava  

A partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Valls es disposa del nombre de places de zona
blava, la seva localització i el tipus de regulació. El nombre total ascendeix a 876 places, que es
distribueixen per zones tal i com mostren el gràfics inferiors:

Gràfic 17 % Distribució de l’oferta de zona blava per zones



Gràfic 18 Distribució de les places de zona blava per zones

 

Figura  36 Localització de les places de zona blava. Font: Elaboració pròpia

Es pot observar, doncs, que al gran part de l’oferta de zona blava és localitza en les zones on
predomina l’activitat comercial del municipi (Avenir i Abat Llort) o bé les activitats d’oci (Vilar).

Existeixen tres tipus diferents de tarifa per l’oferta de zona blava de Valls, que es diferencien per la
durada màxima d’estacionament permesa i per la quota que cal pagar:

 Tarifa no reduïda: durada màxima d’estacionament 2h (0,80 €/hora)
 Tarifa reduïda: durada màxima d’estacionament 4h (0,55 €/hora)
 Nova tarifa del Vilar: durada màxima d’estacionament 3h (0,55 €/hora)

L’horari de regulació de les tarifes no reduïda i reduïda és de 9-13h i 17-20h, mentre que la tarifa
del Vilar és de 17-22h.



Taula 8 Oferta de zona blava per tarifes de regulació
ZONES DE TARIFA NO REDUÏDA PLACES
Abat Llort, Miralbosc, Pantà, Paborde 100
Quarter 28
Portal Nou 33
Sant Antoni – Santa Úrsula 14
Santa Teresa – Català Roca 30
Caputxins – St. Magí – Rodon Q. 84
Vallvera – Avenir 122
Totals 411

ZONES DE TARIFA REDUÏDA PLACES
Escorxador 96
Esperanto 48
Priorat 44
Vapor de Maó 67
Totals 255

ZONA VILAR PLACES
Vilar 210

Oferta regulada: càrrega i descàrrega  

A fi d’inventariar l’oferta en calçada de places de càrrega i descàrrega s’ha realitzat una inspecció
directa  d’aquesta  tipologia  de  plaça.  En  total  s’han  comptabilitzat  126  places;  la  gran  part
d’aquesta oferta té un horari de regulació de 8-20h, mentre que algunes places tenen un horari de
regulació reduït (de 8-13h i de 17-20h). 

L’oferta de càrrega i descàrrega es distribueix per zones tal i com mostren el gràfics inferiors:

Gràfic 19 % Distribució de l’oferta de CD per zones



Gràfic 20 Distribució de les places de CD per zones

Figura  37 Localització de les places de CD. Font: Elaboració pròpia

Com  en  el  cas  de  les  places  de  zona  blava,  l’oferta  per  a  realitzar  activitats  de  càrrega  i
descàrrega es localitza principalment en les zones amb elevada activitat comercial. 



3.6.2. Oferta d’aparcament fora calçada

Aparcaments públics  

Valls  disposa  de  dos  aparcaments  públics  de  titularitat  privada,  gestionats  per  l’empresa
EMPARK: El Patí i Sant Francesc. Com es mostra en la imatge inferior, tots dos es localitzen el
centre del nucli urbà de Valls.

Figura  38 Localització dels aparcaments públics.

A partir de dades facilitades per l’empresa EMPARK es disposa de les dades d’oferta d’ambdós.
D’una banda, l’aparcament El Patí té una oferta total de 226 places, de les quals 33 són per a
residents, 4 per a abonats 24h i 189 per a rotació. D’altra banda, l’aparcament de Sant Francesc
disposa d’una oferta total de 212 places, de les quals 102 són per a abonats 24h i les 110 restants
és oferta de rotació. Aquest aparcament no té places reservades per a residents.

Aparcaments privats  

A partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Valls es disposa del nombre total de places
privades d’aparcament (garatges de veïns i guals comunitaris), que ascendeix a 6.411 places. La
seva localització s’ha georeferenciat al SIG, resultant el següent mapa de localització de guals
permanents: 



Figura  39 Localització dels guals permanents. Font: elaboració pròpia

Cal dir, però, que molts garatges privats no disposen de gual i, per tant, no estan comptabilitzats
en el valor total. Així doncs, el nombre real de places d’aparcament fora calçada és superior a les
6.411 places. 

Les  zones  en  les  que  s’ha  detectat  una  menor  regulació  dels  garatges  privats  són  zones
residencials de vivendes unifamiliars, localitzades al nord de les vies del ferrocarril, a l’oest del
nucli urbà i al nord del centre (La Fraternal, La Candela, Albada i Sant Josep Obrer). 

D’altra banda,  es disposa d’un altre tipus d’informació relacionada amb els  aparcaments fora
calçada; concretament, de la localització i de la superfície dels aparcaments soterrats del municipi.
A partir d’aquesta informació es distribuiran les 6.411 places fora calçada per zones. 



Figura  40 Localització de la superfície soterrada del nucli urbà. Font: Ajuntament de Valls

La superfície  total  destinada a l’aparcament  en soterranis  ascendeix a 134.003 m2;  per tant,
considerant les 6.411 places, resulta una ràtio de 21 m2 per plaça. Aquesta ràtio està dins de
l’ordre de magnitud de la superfície necessària per una plaça d’aparcament (espai de la plaça +
espai destinat a la maniobra de fer l’estacionament). 

Al vincular la superfície dels aparcament soterrats al SIG s’obté la superfície destinada a aquest ús
per cadascuna de les zones d’estudi. Així doncs, dividint la superfície resultant de cada zona per la
ràtio de 21 m2/plaça s’obté una estimació de l’oferta d’aparcament fora calçada de cada zona. 



Taula 9 Superfície dels aparcaments soterrats per zones i oferta de places fora calçada per zones
Zona Area (m2) Places fora calçada

1-Abat Llort 2.095,02 100
2-Albada 2.748,44 131
3-Alt Camp - Miramar - Sta Úrsula 163,77 8
4-Avenir 29.846,18 1.428
5-Barri Clols 0,00 0
6-Barri dels castells 0,00 0
7-Caputxins 3.924,74 188
8-Casc Antic 0,00 0
9-Cementiri 4.674,79 224
10-Eixample del segle XIX 934,01 45
11-El Fornàs Esportiu 7.183,33 344
12-El Pati 9.093,37 435
13-Fontescaldes 612,20 29
14-La Candela 0,00 0
15-La Fraternal 452,47 22
16-La Xamora 3.215,47 154
17-Les Comarques Nord 1.268,85 61
18-Les Comarques Sud 347,56 17
19-Mas Clariana 8.182,71 391
20-Masmolets 0,00 0
21-Mossèn Martí 7.323,78 350
22-Nou Miramar 5.397,77 258
23-Picamoixons 1.354,17 65
24-Polígon industrial est 0,00 0
25-Polígon industrial oest 1.806,54 86
26-Provença 0,00 0
27-Raval Est 5.351,90 256
28-Raval Nord 7.280,34 348
29-Raval Sud 5.951,97 285
30-Sant Antoni 2.483,90 119
31-Sant Josep Obrer 4.504,54 216
32-Santa Magdalena 2.237,93 107
33-Urb. Bonsol 1.671,59 80
34-Urb. Pla d'En Berga 941,42 45
35-Vilar 12.954,37 620
Total 134.003,11 6.411



4. ANÀLISI DE LA DEMANDA

4.1. Mobilitat global

Es disposa de dues enquestes de mobilitat  per caracteritzar els desplaçaments generals amb
origen o destinació a Valls: Enquesta de mobilitat obligada del 2001 (EMO) i Enquesta de Mobilitat
Quotidiana del 2006 (EMQ).

4.1.1. Enquesta de mobilitat obligada

L’enquesta de mobilitat obligada té en compte el primer viatge al dia que es realitza per treball o
estudi.

Treball  

Es realitzen diàriament 12.782 viatges/dia per treball amb origen o destinació a Valls (primer viatge
el dia per mobilitat obligada, EMO 2001), 6.386 viatges/dia dels quals són interns al municipi.

L’autocontenció de Valls (població activa que treballa al mateix municipi) és del 70%, molt superior
a la mitjana de Catalunya, que es situa en 44%, i l’autosuficiència (llocs de treball ocupats per
residents) és del 67%, també molt superior al 36% (valor mitjà de Catalunya).

Taula 10 Localització de l’ocupació a Valls. Font: Idescat

Any
Treballen en el municipi/comarca

Treballen fora del mun./com. Autocontenció AutosuficiènciaResidents No residents Total
2001 6.386 3.103 9.489 2.682 70,4% 67,3%
1996 5.659 2.528 8.187 1.747 76,4% 69,1%

El principal mode d’accés pels desplaçaments per treball interns a Valls és el cotxe, amb una
quota del 62%, seguit de l’a peu amb un 27% i l’autobús amb un 4%. Els desplaçaments de
connexió pel mateix motiu es realitzen principalment en cotxe (95% pels desplaçaments generats i
94% pels desplaçaments atrets). L’autobús és el segon mode més utilitzat, però amb una quota
molt baixa, del 3% pels desplaçaments generats i del 5% pels desplaçaments atrets. El ferrocarril
té una quota de l’1% pels viatges obligats amb origen a Valls. 



Gràfic 21 Repartiment modal dels desplaçaments per treball dels residents a Valls. Font: EMO 2001

Els principals fluxos interurbans per treball amb origen a Valls són cap a Tarragona (20%), el Pla
de  Santa  Maria  (9%)  i  Sarral,  Puigpelat  i  Reus  (7%  per  cadascun  d’ells).  La  resta  de
desplaçaments es dirigeixen principalment a altres municipis de l’Alt Camp (36%).

El cotxe és el mode més utilitzat per anar a qualsevol de les principals destinacions; el 100% dels
desplaçaments a El Pla de Santa Maria i Sarral és realitzen en cotxe, mentre que amb Tarragona
es detecta la quota més baixa d’aquest mode (del 89%) i la superior de l’autobús, del 10%. Un 3%
dels desplaçaments cap a Reus també es realitzen en autobús. No es detecten desplaçaments
amb modes no motoritzats degut a la distància entre Valls i aquestes cinc poblacions.

Gràfic 22 Repartiment modal de la mobilitat generada per treball amb les principals destinacions. Font: EMO 2001

Els principals fluxos interurbans per treball amb destinació a Valls són des de Tarragona (20%),
Reus (11%) i Alcover (8%). La resta de desplaçaments provenen principalment d’altres municipis
de l’Alt Camp (47%).

Els  no residents que treballen a Valls  també es desplacen majoritàriament amb cotxe;  en la
mobilitat atreta per treball destaca la quota de l’autobús pels residents d’Alcover (16%). La quota
de l’autobús pels desplaçaments que provenen de Tarragona és lleugerament inferior (8%) a la de
la mobilitat generada cap a aquesta població.

Gràfic 23 Repartiment modal de la mobilitat atreta per treball amb els principals orígens. Font: EMO 2001



Estudi menors de 16 anys  

Diàriament es realitzen 2.497 desplaçaments/dia (primer viatge matí) per estudi de menors de 16
anys interns a Valls: el 80% es realitzen a peu, un 18% en cotxe i un 2% en autobús. 

Es realitzen 45 viatges/dia pel mateix motiu fora de Valls: el 53% en autobús i el 47% restant en
cotxe.

Es realitzen 635 viatges/dia per estudiants menors de 16 anys de no residents amb destinació a
Valls: el 83% en cotxe i el 17% restant en autobús. El 88% dels desplaçaments per estudi menors
de 16 anys tenen origen a l’Alt Camp; els principals fluxos interurbans per estudi menors de 16
anys amb destinació Valls són des de El Pla de Santa Maria (17%), Vallmoll (14%) i Puigpelat
(9%).

Estudi majors de 16 anys  

La mobilitat dels majors de 16 anys residents a Valls i no residents que hi estudien representa
1.402 viatges/dia (primer viatge matí): 255 viatges/dia són de no residents, 631 viatges/dia són de
residents que estudien fora del municipi i la resta, 516 viatges/dia són residents que estudien a
Valls.

El mode principal pels desplaçaments urbans és l’a peu (66%), mentre que el cotxe és el mode
més utilitzat pels residents que es desplacen a fora del municipi (52%), seguit de l’autobús (28%) i
el tren (15%).

4.1.2. Enquesta mobilitat quotidiana

La darrera enquesta realitzada és l’EMQ 2006 a nivell  de Catalunya. Segons l’EMQ 2006, es
realitzen en un dia laborable a Valls 107.174 viatges/dia: 69.528 viatges/dia interns al municipi,
18.790 viatges/dia interurbans amb origen a Valls i 18.856 viatges/dia interurbans amb destinació
a Valls.

La mobilitat urbana es realitza majoritàriament a peu (58,3%), un 37,3% en cotxe, un 1,6% en
moto i en el mateix percentatge en autobús i l’1,2% restant en altres modes (furgoneta/camió i
autobús d’empresa). Cal tenir en compte que aquesta enquesta té en compte els viatges a peu de
menys de 5’. La mobilitat a peu a Valls té una quota inferior a la mitjana de la comarca de l’Alt
Camp (61%) i a la mitjana catalana (60%), mentre que l’ús del vehicle privat és lleugerament



superior al que se’n fa a nivell intramunicipal de la resta de municipis de l’Alt Camp (35%) i a la
mitjana dels municipis catalans (23%).

El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (86,5%), un 5,5% l’autobús
d’empresa i/o transport escolar, un 2,8% a peu igual que l’autobús; el 2,5% restant es realitzat en
altres modes. En aquest cas, l’ús del vehicle privat és  molt similar a la mitjana de l’Alt Camp
(86,9%) però superior a la mitjana catalana (68%).

Gràfic 24 Repartiment modal dels desplaçaments urbans i interurbans. Font: EMQ 2006

La major part  de desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner  amb origen o
destinació a Valls es dirigeixen/originen a Tarragona, Reus, El Pla de Santa Maria, Puigpelat,
Vallmoll i Montblanc.

Figura  41 Desplaçaments/dia feiner amb origen / destinació a Valls. Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMQ 2006.

La gràfica següent mostra el repartiment modal entre Valls i les principals ciutats amb major fluxos.
Segons l’EMQ2006 el cotxe és el mode principal per totes les destinacions amb OD Valls, quota
que varia entre el 81% (Reus) i el 96% (Montblanc). En segon lloc, destaca l’ús de l’autobús
d’empresa i escolar detectant-se una quota amb tots els principals OD, excepte amb Montblanc.
La quota més elevada de l’autobús interurbà, del 5%, es dóna amb els desplaçaments amb OD
Tarragona i Puigpelat, mentre que amb Reus i el Pla de Santa Maria és nul·la. Finalment, destaca
l’ús  del  la  furgoneta/camió  (7%)  en  els  desplaçaments  entre  Puigpelat  i  Valls,  associat  a  la
mobilitat ocupacional.



Gràfic 25 Repartiment modal dels desplaçaments entre Valls i les principals principals ciutats amb majors fluxos. Font:
EMQ 2006

Segons  l’EMQ 2006,  es  realitzen  en  un  dia  laborable  a  Valls  25.528  viatges/dia  per  motius
ocupacionals (sense comptar tornades): 14.669 viatges/dia interns al municipi, 4.160 viatges/dia
interurbans amb origen a Valls i 6.700 viatges/dia interurbans destinació a Valls.

Per tant, la mobilitat interurbana atreta per treball és superior a la mobilitat ocupacional generada,
representant el 61,7% els viatges atrets i el 38,3% els viatges generats, ambdós sobre el total de
mobilitat interurbana per treball.

4.2. Demanda a peu

Es desprèn de les enquestes de mobilitat disponibles que en relació a la mobilitat urbana, el 27%
dels desplaçaments per treball es realitzen a peu, així com el 80% dels desplaçaments per estudi
dels menors de 16 anys i el 66% dels desplaçaments per estudi dels majors de 16 anys. Pel que
fa a la mobilitat quotidiana, l’EMQ 2006 indica que el 67% dels desplaçaments urbans es fan a
peu. Segons aquesta darrera font, diàriament es realitzen 40.546 desplaçaments a peu a Valls,
dels quals el 45% són per motius ocupacionals. 

Segons la informació recollida a les enquestes dels treballadors del polígon industrial, només un
1% dels treballadors enquestats residents a Valls accedeixen a peu al seu lloc de treball. Pel que
fa a la quota de l’a peu per accedir als centres educatius, es desprèn que pel conjunt de la mostra
varia entre el 44 i el 52% en funció si és l’anada o la tornada al centre.

S’han realitzat aforaments de vianants a la via pública en diferents punts del centre urbà de Valls.
Els  comptatges  s’han  extrapolat  a  demanda  diària  a  partir  de  la  distribució  horària  dels
desplaçaments a peu de Valls extreta de l’EMQ 2006. Els punts amb una demanda superior són
els localitzats al carrer Jaume Huguet (15.171 vianants/dia) i al carrer Avenir (13.682 vianants/dia),
tots dos en les dues zones amb més activitat comercial del nucli urbà. 



 
Figura  42 Localització dels punts d’aforament de vianants.

D’altra banda, s’ha estimat la demanda de vianants a la proximitat dels centres educatius a partir
del nombre d’alumnes i del percentatge que hi accedeixen a peu segons les enquestes als centres
educatius (pels que no es disposa de dades s’estima un percentatge en funció de la proximitat als
centres dels que si es disposa de dades). Amb aquesta metodologia, i suposant que els alumnes
amb edat inferior a 8 anys que accedeixen a peu a l’escola ho fan acompanyats d’un mínim d’un
adult, resulta que la intensitat màxima als carrers d’accés als centres són:

 Llar d’infants Pública “Quitxalla” (carrer Avenir): 96 vianants
 Escola Bressol “Tabalets” (carrer d’accés a l’aparcament de la Cooperativa): 85 vianants
 Col·legi Claret (Crta. del Pla): 443 vianants
 Col·legi Cor de Maria (carrer del Cor de Maria i carrer de Sant Benet): 421 vianants
 Llar d’Infants Creu Roja (carrer de Creu de Cames): 50 vianants
 Col·legi Lledó (carrer del Rodon Queralt): 194 vianants
 Escola Baltasar Segú (carrer Creu de Cames): 171 vianants
 Escola Eladi Homs (carrer d’Oller i Rabassa): 128 vianants
 Escola Enxaneta (plaça del Carme): 169 vianants
 Escola Eugeni d’Ors (plaça de l’Estació): 274 vianants
 Escola Mare de Déu de la Candela (passeig dels Caputxins): 136 vianants
 Institut Jaume Huguet (carrer Creu de Cames): 303 vianants
 Institut Narcís Oller (carrer Francesc Ferran i Gumà): 558 vianants
 Institut Serra de Miramar (carrer d’Oller i Rabassa): 86 vianants

Si es té en compte que de mitjana el 31% dels alumnes van a dinar a casa, la mobilitat diària a
l’entorn d’aquests centres és:  

 Llar d’infants Pública “Quitxalla” (carrer Avenir): 250 vianants/dia



 Escola  Bressol  “Tabalets”  (carrer  d’accés  a  l’aparcament  de  la  Cooperativa):  223
vianants/dia

 Col·legi Claret (Crta. del Pla): 1.161 vianants/dia
 Col·legi Cor de Maria (carrer del Cor de Maria i carrer de Sant Benet): 1.104 vianants/dia
 Llar d’Infants Creu Roja (carrer de Creu de Cames): 132 vianants/dia
 Col·legi Lledó (carrer del Rodon Queralt): 508 vianants/dia
 Escola Baltasar Segú (carrer Creu de Cames): 448 vianants/dia
 Escola Eladi Homs (carrer d’Oller i Rabassa): 335 vianants/dia
 Escola Enxaneta (plaça del Carme): 444 vianants/dia
 Escola Eugeni d’Ors (plaça de l’Estació): 717 vianants/dia
 Escola Mare de Déu de la Candela (passeig dels Caputxins): 358 vianants/dia
 Institut Jaume Huguet (carrer Creu de Cames): 794 vianants/dia
 Institut Narcís Oller (carrer Francesc Ferran i Gumà): 1.461 vianants/dia
 Institut Serra de Miramar (carrer d’Oller i Rabassa): 224 vianants/dia

4.3. Demanda en bicicleta

La  gran part  de  la  xarxa  viària  del  nucli  urbà  de Valls  té  una  pendent  que  fa  possible  els
desplaçaments en bicicleta en unes condicions de confort considerables. Tanmateix, no existeixen
itineraris  ciclistes  senyalitzats  i  condicionats  per  a la  realització  de desplaçaments en aquest
mode; aquest fet es veu reflectit en una baixa utilització de la bicicleta en la mobilitat urbana i de
connexió.

4.4. Demanda en transport públic

Segons l’EMQ 2006,  els  residents de Valls  realitzen 1.124 viatges/dia  en autobús urbà,  que
representa el 1,6% de la mobilitat urbana. En autobús interurbà es realitzen 460 viatges/dia (2,4%
de la mobilitat interurbana) i en ferrocarril 160 viatges/dia (0,9%). Les principals destinacions dels
viatges en autobús són Tarragona, l’Espluga de Francolí, la Riba i Puigpelat, mentre que en tren
són Barcelona i Vilanova i la Geltrú.

4.4.1. Autobús urbà

La demanda anual del servei de transport públic urbà és d’uns 110.000 viatgers, demanda captiva
del TPC. La gran part d’usuaris del servei són treballadors de l’empresa la Ginesta, localitzada al
polígon industrial i gent gran.

S’han  realitzat  comptatges  d’ocupació  de diferents  expedicions  del  dia  per  a  les  dues  línies
urbanes.  D’aquest  treball  de  camp  s’extreu  que  la  demanda  mitjana  en  dia  feiner  de  les
expedicions en autobús urbà (L1 o L2) és situa al voltant del 20 viatgers/expedició. Les parades
amb una demanda superior són l’estació d’autobusos, la parada de la plaça de la Creu i les
parades del darrer tram de la Crta. del Pla on es localitzen la gran part de blocs plurifamiliars
(Santa Úrsula, urbanització Miramar, blocs Muñoz i blocs Alt Camp). Al polígon la parada del
carrer Manyans té el volum de demanda més important (parada que dóna servei a l’empresa
Ginesta, on es varen comptabilitzar 50 viatgers en el torn de sortida de les 17:30h ).

4.4.2. Autobús interurbà

L’ATM del Camp de Tarragona ha facilitat les següents dades de demanda anual:

Taula 11 Dades de demanda de les línies interurbanes d’autobús. Font: ATM Camp de Tarragona



Demanda anual (viatgers/any)
Hispano Igualadina
Aeroport - Reus - Valls 206
Igualada -Tarragona 9.240
Reus - Andorra (Reus - 6.838
Reus - Valls per la Selva 79.461
Solivella - Tarragona 1.271
Valls - Reus pel Morell 324
Segarra 
Montferri-Bràfim-Valls 11.559
Cintoi (Mon-bus)
Valls - Vendrell - Calafell 3.824
Plana 
Barberà de la Conca + Valls - Montblanc 59.926
NT-5: Nocturn Valls - 2.408
Querol (demanda) - Pont 18.770
Sarral - Pla Sta Maria - Valls - 195.519
Tarragona-Alcover-Valls 298.474

4.4.3. Ferrocarril

Segons dades de la Direcció General de Transport Terrestre, el nombre d’usuaris mitjà que van
pujar i baixar a l’estació de tren de Valls l’any 2009 (any en el es van realitzar els aforaments) era
de 240 usuaris/dia (116 puges i 124 baixes).

A l’estació de La Plana – Picamoixons la demanda mitjana va ser de 43 usuaris/dia (19 puges i 23
baixes).

4.4.4. Transport escolar interurbà

Es disposa de dades de demanda de les rutes de transport escolar  gestionades pel Consell
Comarcal de l’Alt Camp. La taula inferior mostra la demanda diària de viatgers per a cadascuna de
les rutes:

Taula 12 Demanda diària de les rutes de transport escolar gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt Camp. Font: web
del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Usuaris/dia
Ruta 1 16
Ruta 16 1
Ruta 24 4
Ruta 6 18
Ruta 7-A 57
Ruta 7-B 39
Ruta 8 54
Ruta 9 47
Ruta 10 72
Ruta 11-A 37
Ruta 11-B 54
Ruta 12 56
Ruta 15-A 40
Ruta 15-B 25

4.5. Demanda en vehicle privat motoritzat



4.5.1. Treball de camp realitzat en relació al vehicle privat motoritzat

Aforaments de trànsit (veure Annex):  

Per tal de caracteritzar la demanda d’ús del vehicle privat motoritzat de Valls s’ha portat a terme
una campanya d’aforaments automàtics de 24 hores en 15 punts: 3 punts es localitzen en el
polígon industrial, 6 punts en els accessos i 6 punts dins del nucli urbà. Els aforaments automàtics
s’han realitzat els següents dies: 

 Dimarts 9 de novembre de 2010
 Dimecres 10 de novembre de 2010 (dia de mercat)
 Dijous 11 de novembre de 2010

Els resultats que es mostren a continuació són la mitjana dels dies 9 i 11:

Taula 13 Intensitat mitjana diària, proporció de vehicles pesants i hora punta per punt aforat
AFORAMENTS EXTERNS

Punt
d'aforamen

t
Nom carrer Sentits Carrils IMD %VP

Hora
punta

IHP FHP

1 Crta. del Pla
Entrada Valls 2 4.036 12,7% 8-9h 387 9,59%
Sortida Valls 2 4.234 13,2% 13-14h 426 10,05%
2 sentits 4 8.269 12,9% 13-14h 662 8,00%

2 C. dels Artesans
C. Curtidors Teixidors 1 3.040 12,0% 18-19h 308 10,13%
C. Sabaters 1 2.076 12,0% 14-15h 185 8,91%
2 sentits 2 5.116 12,0% 18-19h 450 8,79%

3 Crta. del Pla
Entrada Valls 2 6.624 13,1% 18-19h 681 10,28%
Sortida Valls 1 7.139 11,9% 8-9h 757 10,60%
2 sentits 4 13.763 12,5% 13-14h 1213 8,81%

4 Crta. de Montblanc
Entrada Valls 1 3.126 5,6% 18-19h 345 11,02%
Sortida Valls 1 3.000 4,3% 8-9h 359 11,95%
2 sentits 2 6.126 5,0% 8-9h 637 10,39%

5 Crta. de Picamoixons
Entrada Valls 1 1.637 9,2% 8-9h 147 8,98%
Sortida Valls 1 1.629 11,0% 13-14h 139 8,50%
2 sentits 2 3.266 10,1% 8-9h 272 8,31%

6 Crta. d'Alcover
Entrada Valls 1 5.381 12,6% 8-9h 543 10,09%
Sortida Valls 1 5.283 13,2% 18-19h 471 8,92%
2 sentits 2 10.663 12,9% 8-9h 952 8,92%

7 Crta. de Tarragona
Entrada Valls 1 4.400 16,3% 18-19h 370 8,41%
Sortida Valls 1 3.763 18,5% 8-9h 317 8,41%
2 sentits 2 8.163 17,3% 8-9h 645 7,90%

8 Crta. de Barcelona
Entrada Valls 1 2.112 5,2% 8-9h 183 8,64%
Sortida Valls 1 2.472 4,2% 8-9h 229 9,25%
2 sentits 2 4.583 4,6% 8-9h 411 8,97%

9 Anselm Clavé
Entrada Valls 1 5.974 5,9% 18-19h 553 9,25%
Sortida Valls 1 6.145 4,9% 8-9h 519 8,44%
2 sentits 2 12.118 5,4% 8-9h 1026 8,47%

AFORAMENTS INTERNS
Punt

d'aforamen
t

Nom carrer Sentits Carrils IMD %VP
Hora
punta

IHP FHP

1 Crta. del Pla
Centre urbà 1 6.989 4,7% 18-19h 655 9,36%
El Fornàs 1 7.162 4,2% 13-14h 583 8,14%
2 sentits 2 14.151 4,4% 18-19h 1154 8,15%

2
C. Francesc Gumà i 
Ferran 

Centre urbà 1 4.012 2,2% 18-19h 402 10,01%
El Fornàs 1 2.629 2,0% 18-19h 232 8,81%
2 sentits 2 6.641 2,2% 18-19h 633 9,53%

3 C. de l'Avenir C. Anselm Clavé 1 1.717 - 19-20h 148 8,59%
4 C. de l'Abat Llort C. Miralbosc 1 3.602 - 19-20h 309 8,58%
5 Muralla de Sant Antoni C. del Pantà 1 5.437 - 19-20h 404 7,43%
6 C. de Sant Francesc C. del Pouet 1 1.055 - 8-9h 126 11,94%
7 Muralla del Carme C. Boronat 1 4.874 - 18-19h 410 8,41%

Per completar  la  informació  extreta  dels  aforaments automàtics,  s’han realitzat  un total  de  6
aforaments manuals, el dimarts 9 i el dijous 11, depenent del punt. 



L’extrapolació a trànsit diari dels aforaments manuals s'ha fet amb el factor d’hora punta extret dels
automàtics interns (1 i 2, que són els que distingeixen entre VL i VP) i dels automàtics externs
(excloent, els punts localitzats al polígon i a la Crta. d'Alcover i Crta. de Tarragona, per tenir un
trànsit pesant superior al de dins del nucli urbà). 

Finalment, s’han realitzat altres 14 aforaments manuals de 15 – 30 minuts que s’han extrapolat a
trànsit real a partir dels mateixos factors d’hora punta esmentats, per tal de completar l’aranya de
trànsit.

Enquestes OD a conductors (veure Annex):  

S’han realitzat 539 enquestes a conductors a tres punts de la xarxa de carrers del nucli de Valls,
dos d’ells en els semàfors de la Crta. de Montblanc, en la intersecció amb Font de la Manxa, un en
sentit entrada al nucli (punt 1) i un tercer al carrer Anselm Clavé en sentit entrada al nucli urbà, a
l’alçada del carrer Avenir. L’objectiu és detectar tots els vehicles de pas, i  també els que fan
recorreguts interns llargs passant pel centre del nucli urbà.

A partir de les enquestes a conductors s’extreuen les següents conclusions:

 Els vehicles enquestats amb OD el polígon industrial de Valls representen el 19% dels
desplaçaments intramunicipals (extrapolat a trànsit diari són 1.326 vehicles/dia), amb OD
dins de l’àmbit urbà de Valls en el 93% dels casos (1.239 veh/dia). Del total de vehicles
enquestats amb OD el polígon industrial, un 20% (261 veh/dia) es dirigeixen a l’extrem
sud-oest del nucli urbà (zones 14, 15 i 22), mentre que un 7% tenen OD a Picamoixons (87
veh/dia) i també passen pel centre del nucli urbà. Aquests vehicles són demanda potencial
d’una variant urbana (348 vehicles/dia).

 De la resta de desplaçaments interns al nucli de Valls (sense comptabilitzar aquells amb
OD  el  polígon  industrial),  es  detecten  130  vehicles/dia que  tenen  OD localitzats  als
extrems del nucli urbà, de manera que també podrien utilitzar una variant.

 El nombre total de conductors enquestats amb origen i destinació diferent al municipi de
Valls extrapolat  al trànsit  diari el valor és de  152 vehicles/dia; tots ells són demanada
potencial d’una futura variant.

 Dels desplaçaments interurbans amb origen a Valls un 17% són demanda potencial d’un
sistema de variants urbanes (239 vehicles/dia); d’altra banda, dels desplaçaments amb
destinació Valls un 21% també podrien formar part de la demanada potencial d’aquest
sistema de variants (695 vehicles/dia).  

Per tant, en total podrien eliminar-se 1.564 veh/dia del centre de Valls si s’encaminés els vehicles
cap a variants.  

4.5.2. Intensitat de vehicles

Accessos:  

Dels dos aforaments automàtics realitzats en la C-37 en els accessos al polígon industrial es
detecta un trànsit superior en el punt sud (13.763 veh/dia), degut en part a que la gran majoria dels
treballadors resideixen en Valls. La proporció de vehicles pesants, però, es lleugerament superior
en l’accés nord (12,9%). El trànsit del carrer dels Artesans (5.116 veh/dia) posa de manifest que
és una via de segon ordre dins del polígon. Es detecten 3 puntes en els dos accessos al polígon
(8h, 13h i 18h).



Gràfic 26 Distribució horària dels veh/dia en els aforaments localitzats en els accessos al polígon: esquerra – accés nord;
dreta – accés sud

Gràfic 27 Distribució horària dels veh. pesants/dia en els aforaments localitzats en els accessos al polígon: esquerra –
accés nord; dreta – accés sud

Dels aforaments realitzats en els accessos al nucli urbà de Valls, destaca el pes dels vehicles
pesants de la Crta. de Tarragona que, tot i que en nombres absoluts el trànsit de pesants és
inferior (1.410 veh/dia) al detectat en l’accés sud del polígon, en termes relatius és molt superior
(representa el 17,3% respecte al 12,5% de la C-37). Aquest fet es deu, en part, a que gran part del
trànsit de vehicles pesants de la Crta. d’Alcover (1.378 veh/dia) i de la Crta. de Picamoixons (330
veh/dia) conflueix en la Crta. de Tarragona. 

En la resta d’accessos al nucli de Valls el pes relatiu dels vehicles pesants està al voltant del 5%.

Gràfic 28 Distribució horària dels veh. lleugers i pesants a l’accés de la Crta. de Tarragona



En els tres accessos sud (Crta. d’Alcover, Crta. de Picamoixons i Crta. de Tarragona) l’hora punta
és a les 8h; en els primers dos punts el trànsit d’entrada a Valls en hora punta (8h) és superior al
de sortida (coincideix amb l’hora punta d’entrada a Valls), mentre que en la Crta. de Tarragona el
trànsit d’entrada és similar al de sortida (l’hora punta d’entrada a Valls es detecta al les 18h en
aquest punt).

Gràfic 29 Distribució horària dels veh/dia: accés Crta. Picamoixons (esquerra); accés Crta. d’Alcover (centre); accés Crta.
de Tarragona (dreta)

L’accés amb un trànsit superior és el del carrer Anselm Clavé (12.118 veh/dia), a través del qual
s’accedeix a la Font de la Manxa,  el punt central del nucli  urbà de Valls.  En aquest punt es
detecten dos puntes: a les 8h coincidint amb l’hora punta de sortida de Valls i a les 18h, hora
punta  d’entrada.  A  continuació,  l’accés  amb més  trànsit  és  el  de  la  Crta.  d’Alcover  (10.663
veh/dia). Els accessos amb trànsit inferior són la Crta. de Picamoixons (3.266 veh/dia) i la Crta. de
Barcelona (4.583 veh/dia). 

Gràfic 30 Distribució horària dels veh/dia en l’accés d’Anselm Clavé

En la Crta. de Montblanc es detecta un pic d’intensitat de trànsit de vehicles pesants en sentit
entrada Valls (8h), mentre que per vehicles lleugers es detecta una punta de sortida a les 8h i una
punta d’entrada a les 19h.

Xarxa viària urbana  

Pel que fa als aforaments interns del nucli urbà de Valls, només en els dos punts que creuen la via
del tren (Crta. del Pla i C. Francesc Gumà i Ferran) es disposa de dada de vehicles pesants. En el
primer, tant en nombre absoluts com relatius, el pes dels vehicles pesants és superior (630 veh/dia
que representen el 4,4% del trànsit total). 

La Crta. del Pla és l’itinerari principal per creuar d’una banda a l’altra de les vies del tren amb
14.151 veh/dia, mentre que en el pas inferior del carrer Francesc Gumà i Ferran el trànsit detectat
és de 6.641 veh/dia, carrer que s’utilitza en major mesura com a itinerari d’accés al centre de
Valls.



Gràfic 31 Distribució horària dels veh/dia en els dos punts aforats que creuen la via del tren.

En la Crta. del Pla es detecta un punta d’entrada de vehicles lleugers a les 18h, mentre que les
hores punta de sortida es distribueixen en diferents moments del dia (8h, 13h i entre 17-19h).
D’altra banda, a les 8h es concentra l’11,4% dels vehicles pesants, distribuint-se pràcticament
igual en els dos sentits. 

Els dos aforaments localitzats en punts de la muralla de Valls tenen un trànsit i una distribució
horària similar, sense detectar-se puntes molt acusades: 5.437 veh/dia a la Muralla de Sant Antoni
i 4.874 veh/dia en la Muralla del Carme. El carrer de Sant Francesc, paral·lel per dins de la Muralla
del Carme, té un trànsit molt reduït (1.055 veh/dia) propi d’un via veïnal.

Gràfic 32 Distribució horària dels veh/dia en els dos punts aforats de la muralla.

En el carrer de l’Abat Llort es detecta un trànsit de 3.602 veh/dia, amb una concentració més
elevada de 17-19h, mentre que al carrer de l’Avenir el trànsit és de 1.717 veh/dia concentrant-se
també de 17-19h i amb una altra punta a les 13h.



Figura  43 Intensitat de trànsit en un dia feiner (veh/dia)

Els resultats dels aforaments es mostren amb detall a l’Annex.

4.5.3. Grau de saturació

El  grau de saturació  indica  el  grau de fluïdesa o congestió  del  trànsit  dels  carrers i  és el
quocient entre el flux de trànsit horari que circula per un carrer i la capacitat teòrica d’aquest.
Quan el  quocient té valors propers a zero, el servei del carrer és de màxima fluïdesa, mentre
que per valors superiors al 0,80 comencen a donar-se problemes de congestió. 

La capacitat teòrica considerada en àmbit urbà és la següent:
 Per carrers amb un carril de circulació, la capacitat considerada és de 1.000 veh/hora
 Per carrers amb dos carrils de circulació (un per sentit), la capacitat considerada és de

1.500 veh/hora.

A partir de les dades recollides al treball de camp, es detecten dues hores punta al llarg del dia: 
 8-9h, amb un factor d’hora punta del 8,58%
 18-19h, amb un factor d’hora punta del 8,25%

L’estimació  del  grau  de  saturació,  realitzada  per  a  l’hora  més  restrictiva  (8-9h),  posa  de
manifest que en un dia feiner tota la trama de carrers funciona sense problemes de congestió,
exceptuant la Font de la Manxa, amb un grau de saturació superior al 80% de la seva capacitat.
Per tant, només en aquest tram els conductors han d’ajustar la velocitat dels vehicles que els
precedeixen però la circulació no s’inestabilitza. 



Figura  44 Mapa del grau de saturació de la xarxa viària de Valls.

4.6. Demanda d’aparcament

4.6.1. Metodologia

Per  tal  de  conèixer  com  són  utilitzades  les  places  d’aparcament  en  calçada  s’han  realitzat
comptatges de seguiment en 14 zones del nucli urbà de Valls (veure figura següent), on es poden
donar  problemàtiques  associades  a  l’aparcament  per  ser  les  zones  amb  més  activitat.  El
procediment d’aquests comptatges és el de realitzar un inventari d’ocupació en tres períodes al
llarg del dia (matí, migdia i tarda) d’una mostra composta per un cert nombre de places legals que
es considera representativa de l’estacionament en una determinada zona. Els valors d’ocupació
permetran extrapolar les dades obtingudes dels comptatges al total de l’àmbit d’estudi.

Figura  45 Localització de les zones i carrers dels comptatges d’ocupació.



4.6.2. Utilització de l’oferta en calçada

Oferta no regulada:  

S’ha realitzat un comptatge d’ocupació d’un total de 770 places no regulades distribuïdes en 13
zones de Valls. 

Les zones amb ús principalment residencial tenen unes ocupacions diürnes més baixes que altres
zones en les que es localitzen altres usos com per exemple el comercial.

En 6 de les 13 zones analitzades no s’arriba a ocupar el 100% de l’oferta, mentre que en les altres
7  en  algun  moment  del  dia  es  supera  l’ocupació  màxima.  Això  es  tradueix  en  pràctiques
d’indisciplina en l’estacionament (principalment estacionaments en guals).

Gràfic 33 Ocupació de les places no regulades pels diferents períodes del dia

 
Figura  46 Ocupació mitjana de les places no regulades



En la imatge superior es posa de manifest com en les zones més centrals del nucli de Valls, inclús
en zones més residencials com la Xamora i Mossèn Martí, l’ocupació de les places no regulades
és molt elevada, superant en molts casos el total de l’oferta. 

Fotografia 23 Pràctiques d’estacionaments il·legals: estacionament en guals (esquerra) i estacionaments en places de 
motocicleta (dreta) 

L’ocupació mitjana al  llarg del dia en el conjunt de les 13 zones s’estima en un 83%, sense
detectar-se variacions significatives entre els diferents períodes del dia analitzats.

Gràfic 34 Ocupació de les places no regulades

 

Oferta regulada: càrrega i descàrrega  

En total s’ha realitzat un inventari d’ocupació de 80 places de càrrega i descàrrega. La gran part
d’aquesta oferta té un horari de regulació de 8-20h, mentre que algunes places tenen un horari de
regulació  reduït  (de 8-13h i  de 17-20h).  Paral·lelament,  s’ha realitzat  un inventari  d’il·legalitat
associat al funcionament d’aquesta oferta que consisteix bàsicament en la detecció de vehicles no
comercials estacionats en places reservades per a les activitats de càrrega i descàrrega.

Només en algunes zones es detecten ocupacions del 100% (la Xamora i el Cementiri) i superiors
al 100% en el cas de Mossèn Martí en horari de migdia. De manera que en la gran part de les
zones analitzades encara resten places lliures per a aquest tipus d’activitat.

Es detecta, però, una elevada indisciplina d’estacionament ja que l’estacionament de turismes en
aquestes places és una pràctica habitual. El nombre de turismes que estaciona en aquest tipus de
plaça s’incrementa al llarg del dia, essent superior en període de tarda, quan es detecta que un
56% dels vehicles estacionats en places CD són turismes (en període de matí aquest valor es
redueix al 29%). 



Gràfic 35 Ocupació de les places CD: matí

Gràfic 36 Ocupació de les places CD: migdia

Gràfic 37 Ocupació de les places CD: tarda

L’ocupació mitjana al llarg del dia del conjunt de l’oferta analitzada és del 66%, representant el
39% l’ocupació per vehicles comercials.



Gràfic 38 Ocupació de les places CD: mitjana dia

Fotografia 24 Estacionaments de vehicles comercials en les places de càrrega i descàrrega  (esquerra); ocupació de les
places de càrrega i descàrrega per un turisme (dreta

Complentàriament als comptatges d’ocupació esmentats, s’han realitzat un total de 14 enquestes
a comerciants per a detectar l’existència de problemàtiques en les activitat de càrrega i descàrrega
de les mercaderies. Les zones en les que es van realitzar són les següents: Carrer de la Cort,
Carrer d’Abat Llort, Carrer Avenir, Passeig de l’Estació i Carrer de Sant Francesc. La informació
més rellevant que s’extreu d’aquestes enquestes es mostra a continuació:

 El període de més activitat de càrrega i descàrrega és el matí, essent les primeres hores
del matí en les que es detecta una activitat major. 

 La freqüència setmanal de les activitats de càrrega i descàrrega és molt variable en funció
de la tipologia d’establiment.

 En algunes zones es realitzen els estacionaments davant del comerç, fora de les places
reservades per les activitats de CD (Pg. de l’Estació i Abat Llort). En el cas del carrer de la
Cort, també es realitzen els estacionaments davant del comerç en el període que aquest
carrer està obert al trànsit. 

 Durant altres moments del dia, els estacionaments es realitzen en les places localitzades
en  la  Muralla  de  Sant  Antoni.  Tot  i  existir  oferta  de  CD  en  aquest  carrer,  molts
transportistes es queixen d’una oferta insuficient i no propera als establiments comercials
que han de servir. En altres casos també es detecten queixes en relació a l’ocupació per
part de turismes d’aquestes places.



 La penalització d’estacionaments indeguts dels vehicles comercials s’ha detectat en la
zona del Passeig de l’Estació.

 La zona del carrer Avenir és en la que es detecta un grau de satisfacció major. Tot i així,
en alguns casos els transportistes afirmen realitzar estacionaments en places de zona
blava i, en altres casos, en doble fila.

 Una part dels treballadors dels establiments propers als aparcaments del Patí i de Sant
Francesc són abonats. 

 En les zones del carrer de la Cort i d’Abat Llort els treballadors estacionen en l’aparcament
de l’Escorxador (tarifa reduïda, mentre que en el carrer d’Abat Llort hi ha oferta de zona
blava  de tarifa  normal).  També es  detecten  alguns  casos  d’estacionaments  en barris
propers, com la Fraternal. 

 En el Passeig de l’Estació els comercials opinen que hi ha manca d’oferta d’estacionament
pels seus clients.

Oferta regulada: zona blava  

L’empresa explotadora de les màquines expenedores de les places de zona blava ha facilitat
dades diàries de demanda d’un dia estàndard del mes de maig del 2011. Segons aquestes dades,
la demanda diària de les places de tarifa no reduïda és de 1.713 usuaris, que significa un índex de
rotació mitjà de 4,17 vehicles/plaça. 

Les places on es detecta una rotació superior es localitzen a la zona dels carrers Vallvera i Avenir
(5,56 vehicles/plaça), seguidament de les places dels carrers de Sta. Teresa i Català Roca (4,93
vehicles/plaça) i de la zona del quarter (4,75 vehicles/plaça).

Gràfic 39 Índex de rotació: zona blava de tarifa no reduïda

A nivell global, el 68% dels estacionaments tenen una durada inferior a 1 hora. S’observa que en
totes les zones les durada mitjana d’estacionament és inferior als 60 minuts. D’altra banda, no es
detecten diferències rellevants entre les durades mitjanes de les diferents places de zona blava.
Les places amb una durada mitjana superior són les de Sant Antoni - Sta. Úrsula (58 minuts).



Gràfic 40 Durada d’estacionament: zona blava de tarifa no reduïda

 
Gràfic 41 Durada mitjana d’estacionament: zona blava de tarifa no reduïda

Considerant  les  dades de rotació així  com les durades mitjanes d’estacionament,  s’estima la
demanda de les places en hores x plaça. L’oferta total és de 2.877 hores x plaça (7 hores de
regulació per les 411 places existents), mentre que la demanda s’estima en 1.339 hores x plaça.
Per tant, l’ocupació global de les places de zona blava de tarifa no reduïda es comptabilitza en el
49%. Cal fer esment, que aquesta ocupació fa referència a l’ocupació pagada i que, per tant,
l’ocupació real podria ésser lleugerament superior. 

Tal i com mostra el gràfic inferior, s’estima una ocupació superior en les places localitzades a les
zones dels carrers Vallvera i Avenir (66% de les HxP).



Gràfic 42 % HxP ocupades: zona blava de tarifa no reduïda

Segons dades de l’empresa explotadora, la demanda diària de les places de tarifa reduïda és de
931 usuaris,  que significa un índex de rotació mitjà de 3,65 vehicles/plaça. Les places on es
detecta una rotació superior es localitzen al carrer Vapor de Maó (4,48 vehicles/plaça). 

El fet que en les places de tarifa reduïda la durada permesa d’estacionament sigui superior a les
places de tarifa no reduïda es reflecteix en els índex de rotació, lleugerament inferiors a les places
de tarifa no reduïda.

Gràfic 43 Índex de rotació: zona blava de tarifa reduïda

En aquest cas, gairebé la meitat de les places tenen durades d’estacionament inferior a l’hora
(48%). Els estacionament de més de 2 hores representen el 22% del total. Per tant, la utilització
d’aquestes places és similar a les places de tarifa no reduïda. 

La durada mitjana dels estacionaments s’estima en 83 minuts i en totes les zones es detecten
durades mitjanes d’estacionament superiors a l’hora.



Gràfic 44 Durades d’estacionament: zona blava de tarifa reduïda

 
Gràfic 45 Durada mitjana d’estacionament: zona blava de tarifa reduïda

Considerant  les  dades de rotació així  com les durades mitjanes d’estacionament,  s’estima la
demanda de les places en hores x plaça. L’oferta total és de 1.785 hores x plaça (7 hores de
regulació per les 255 places existents), mentre que la demanda s’estima en 1.281 hores x plaça.
Per tant, l’ocupació pagada global de les places de zona blava de tarifa reduïda es comptabilitza
en el 72%. Les places amb una ocupació superior són les localitzades al carrer Vapor de Maó
(92% de les HxP).

Es detecta, per tant, una ocupació molt superior a l’ocupació de les places de tarifa no reduïda
degut  principalment al cost unitari (€/hora) de l’estacionament.



Gràfic 46 % HxP ocupades: zona blava de tarifa reduïda

Finalment,  les places de zona blava de la  zona del Vilar  són les places regulades amb una
demanda inferior.  Segons  l’empresa  explotadora,  la  demanda diària  és  de 279  usuaris,  que
significa un índex de rotació d’ 1,33 vehicles/plaça. La durada mitjana dels estacionaments és de
74 minuts. Considerant aquestes dades s’estima una demanda en hores per plaça de 344 HxP.
Per tant l’ocupació s’estima en el 33% de les HxP (l’oferta és de 5 hores x 210 places = 1.050
HxP).

En conjunt,  doncs, la demanda diària de les places de zona blava és de 2.923 usuaris,  que
significa  un  índex  de  rotació  mitjà  de  3,34  vehicles/plaça.  A  nivell  global,  el  60%  dels
estacionaments tenen una durada inferior a 1 hora, i el 91% inferior a les 2 hores. Considerant les
dades de rotació així  com les durades mitjanes d’estacionament,  s’estima la demanda de les
places en hores x plaça. L’oferta total és de 5.712 hores x plaça mentre que la demanda s’estima
en 3.024 hores x plaça. Per tant, l’ocupació global de les places de zona blava es comptabilitza en
el 39%.

Aparcaments públics:  

L’empresa EMPARK ha facilitat les dades de demanda del dos aparcaments públics de Valls. En
el cas de l’aparcament del Pati, es disposa de les entrades diàries de rotació des del gener al
setembre de 2010, essent la mitjana diària de 162 vehicles. Per tant, l’índex de rotació és de 0,86
vehicles/plaça, considerant les 189 places de rotació que ofereix. 

D’altra banda, la mitjana d’entrada diària per places de rotació dels mesos de gener del 2010 al
setembre del mateix any és de 403 vehicles. Per tant, l’índex de rotació és de 3,66 vehicles/plaça
de rotació, considerant les 110 places de rotació que ofereix. 

Els paràmetres d’ocupació i de durades d’estacionament s’obtenen a partir de dos dies estàndards
feiners del mes d’abril del 2010. 

L’ocupació de les places de rotació de l’aparcament del Pati (oferta total de 189 places) és molt
baix al llarg del tot el dia (mitjana del 14%), detectant-se el màxim a les 11h amb una ocupació del
24%. Pel que fa al temps d’estacionament, s’observa que els estacionaments més freqüents tenen
durades inferiors als 20 minuts (28%) o bé estan compreses entre els 20-40 minuts (31%). Les
durades inferiors a 2 hores representen el 95% del total d’estacionaments. La durada mitjana
s’estima en 0,96 hores.

Gràfic 47 Evolució de l’ocupació de les places de  
rotació: El Pati



Gràfic 48 Durades d’estacionament de l’aparcament El 
Pati

Pel que fa a l’aparcament de Sant Francesc, l’ocupació mitjana de les places de rotació és del
36%, detectant-se el punt de màxima demanda a les 11h (ocupació del 81% del total de 110
places). En relació al temps d’estacionament, s’observa que els estacionaments més freqüents
tenen durades compreses entre els 20-40 (24%) minuts o bé entre el 40-60 minuts (23%). Les
durades inferiors a 2 hores representen el 83% del total d’estacionaments. La durada mitjana
s’estima en 1,59 hores.

Gràfic 49 Evolució de l’ocupació de les places de 
rotació: St. Francesc 

Gràfic 50 Durades d’estacionament de l’aparcament: St.
Francesc 

4.6.3. Demanda residencial d’aparcament

La  demanda  residencial  d'aparcament  s'ha  obtingut  a  partir  de  les  dades  facilitades  per
l’Ajuntament de Valls. En concret, l’Ajuntament ha facilitat el cens de vehicles del municipi a l’any
2010. El nombre de turismes censats era de 8.934, dels quals s’han georeferenciat 8.442.

Del capítol 2.5 s’extreu el nombre de turismes per cadascuna de les zones. 

Taula 14 Zonificació de la demanda de turismes residencial

Zona
Nre. de turismes censats

(2010) %
4-Avenir 1.391 15,7%
11-El Fornàs Esportiu 714 8,1%
35-Vilar 557 6,3%
31-Sant Josep Obrer 512 5,8%
12-El Pati 426 4,8%
10-Eixample del segle XIX 418 4,7%
25-Polígon industrial oest 401 4,5%
Resta del municipi 401 4,5%
9-Cementiri 349 3,9%
30-Sant Antoni 321 3,6%
28-Raval Nord 290 3,3%



16-La Xamora 281 3,2%
17-Les Comarques Nord 274 3,1%
19-Mas Clariana 256 2,9%
22-Nou Miramar 256 2,9%
1-Abat Llort 244 2,8%
21-Mossèn Martí 232 2,6%
2-Albada 206 2,3%
32-Santa Magdalena 176 2,0%
27-Raval Est 158 1,8%
23-Picamoixons 137 1,5%
7-Caputxins 129 1,5%
18-Les Comarques Sud 112 1,3%
33-Urb. Bonsol 101 1,1%
3-Alt Camp - Miramar - Sta Úrsula 100 1,1%
6-Barri dels castells 95 1,1%
15-La Fraternal 69 0,8%
14-La Candela 66 0,7%
29-Raval Sud 57 0,6%
34-Urb. Pla d'En Berga 46 0,5%
13-Fontescaldes 43 0,5%
5-Barri Clols 18 0,2%
20-Masmolets 6 0,1%
8-Casc Antic 0 0,0%
24-Polígon industrial est 0 0,0%
26-Provença 0 0,0%
Total 8.842 100,0%

4.6.4. Dèficit residencial d’aparcament

La comparació entre l’oferta i la demanda residencial d’aparcament dóna lloc al paràmetre de
dèficit residencial d’aparcament, que es pot entendre com la relació directa entre demanda i oferta
residencial .

En aquest capítol es realitzarà aquesta anàlisi per tal de conèixer si l’espai destinat al vehicle
privat (en aquest cas, en relació a l’aparcament) és insuficient per absorbir la demanda residencial
d’aparcament, o si bé, en el cas contrari, ocupa un espai excessiu en detriment d’aquell que es
podria destinar a altres modes (peu, bici, bus).

Per tant, en aquesta anàlisi no es tindrà en compte el polígon industrial ja que en aquest no hi
haurà demanda residencial d’estacionament. D’altra banda, en les zones localitzades al nord de
les vies del ferrocarril, a l’oest del nucli urbà i al nord del centre (La Fraternal, La Candela, Albada i
Sant Josep Obrer), caracteritzades per vivendes unifamiliars amb garatges privats, l’Ajuntament
ha  detectat  que  el  nombre  de  llicències  de  guals  demanades  és  molt  inferior  al  nombre
d’entrades/sortides a aparcaments privats existents. Per tant, tampoc es consideraran ja que en
aquestes zones no hi hauran problemes d’estacionament pels turismes dels residents en període
nocturn.

Així doncs, l’anàlisi es realitzarà per les 12 zones més properes al centre de Valls que sumen una
demanda residencial d’aparcament de 4.504 turismes. Fruit d’aquesta anàlisi s’obtindran els valors
dels paràmetres següents: 

 Dèficit  residencial  global: conformat  per  tots  els  vehicles  que  no  disposen  de  plaça
d'aparcament (a la calçada o a garatges)

 Dèficit residencial infraestructural: es defineix com el nombre de turismes que no disposen
d'una plaça d'aparcament fora de la calçada.  Constitueix el  nucli  més important  de la
potencial demanda d'un aparcament.

 Índex de cobertura (IC): es defineix com el quocient entre l'oferta i la demanda de places
d'aparcament  residencial,  en  tant  per  u.  Aplicat  a  l'oferta  global  d'aparcament  reporta



l'índex de cobertura global, i aplicat a l'oferta fora calçada reporta l'índex de cobertura de
garatges i pàrquings  

A l’oferta fora calçada de garatges privats i  guals  comunitaris (4.327 places)  caldrà sumar-hi
l’oferta destinada a residents de l’aparcament del Pati (33 places). Amb tot, l’oferta fora calçada
total destinada als residents ascendeix a 4.360 places pel conjunt de les 12 zones analitzades. Per
tant,  un  total  de  144  vehicles  de  residents  han  d’estacionar  a  la  calçada  (dèficit  residencial
infraestructural), que representen el 3,2% de la demanda residencial. L’índex de cobertura fora la
calçada és, doncs, de 0,97 places/turisme pel conjunt de les zones.

L’oferta en calçada de les 12 zones analitzades suma un total de 3.024 places. Per tant, el resultat
posa de relleu que hi ha un superàvit d’aparcament residencial global, és a dir, que tots els veïns
d’aquestes  12 zones  poden  estacionar  en  l’oferta  existent  i  encara  sobren places  (superàvit
residencial global de 2.880 places, suposant un índex de rotació d’1 vehicle/plaça). L’índex de
cobertura global és, doncs, de 1,64 places/turisme pel conjunt de les zones.

La  taula  inferior  sintetitza  els  valors  d’oferta  i  demanda,  així  com  el  balanç  entre  ambdós
paràmetres:

Taula 15 Oferta, demanda i balanç d’aparcament residencial
Nre. de vehicles 4.504
Oferta fora la calçada 4.360
Oferta en calçada 3.024
Dèficit residencial infraestructural -3,2%
Índex de cobertura fora calçada 
(places/turisme) 0,97
Superàvit residencial global 2.880
Índex de cobertura global (places/turisme) 1,64

A continuació es mostren els resultats desagregats (càlcul d’oferta, càlcul de la demanda i balanç
entre oferta i demanda) per cadascuna de les 12 zones analitzades.

Taula 16 Oferta, demanda i balanç d’aparcament residencial per zones

Zona
Nre. De
vehicles

Oferta fora
la calçada

Oferta en
calçada

Dèficit/Superàvit
residencial

infraestructural

Índex de
cobertura fora

calçada

Superàvit/Dèficit
residencial global

Índex de
cobertura

global
1-Abat Llort 244 100 183 -144 0,41 39 1,16
4-Avenir 1.391 1.428 831 37 1,03 868 1,62
7-Caputxins 129 188 91 59 1,46 150 2,16
10-Eixample 
del segle XIX

418 45 175 -373 0,11 -198 0,53

12-El Pati 426 468 52 42 1,10 94 1,22
16-La 
Xamora

281 154 233 -127 0,55 106 1,38

21-Mossèn 
Martí

232 350 188 118 1,51 306 2,32

27-Raval Est 158 256 240 98 1,62 338 3,14
28-Raval 
Nord

290 348 61 58 1,20 119 1,41

29-Raval Sud 57 285 335 228 5,00 563 10,87
30-Sant 
Antoni

321 119 47 -202 0,37 -155 0,52

35-Vilar 557 620 588 63 1,11 651 2,17
Total 12 
zones

4.504 4.360 3.024 -144 0,97 2.880 1.64

La distribució de l’oferta i de la demanda per zona deriva en una manca o superàvit d’aparcament
en funció de la zona observada. S’obtenen els següents resultats:

Es detecten 4 zones amb dèficit infraestructural d’aparcament: Abat Llort, Eixample del s. XIX,
la Xamora i Sant Antoni. Tanmateix, un cop comptabilitzada l’oferta d’aparcament en calçada, les
zones d’Abat Llort i de la Xamora no presenten dèficit global d’aparcament. 

Es detecten 2 zones amb dèficit global d’aparcament: Eixample del s. XIX i Sant Antoni. 



Es detecten 3 zones amb superàvits importants d’aparcament: Avenir (868 places), Vilar (651
places) i Raval Sud (563 places). 

De manera global, les zones en les que es detecten els superàvits més importants d’aparcament
es localitzen més allunyats  del  centre urbà;  d’altra banda,  les zones amb un dèficit  superior
corresponen a les zones més densament poblades. Cal dir, però, que les zones contigües a les
zones amb dèficits tenen un excedent de places d’aparcament amb el que es pot compensar la
problemàtica detectada. 

Les imatges inferiors mostren el dèficit o superàvit global i infraestructural de places d’aparcament
per cadascuna de les 12 zones analitzades: 

Figura  47 Dèficit global d’aparcament residencial (esquerra) i dèficit infraestructural d’aparcament residencial (dreta)

4.7. Seguretat viària

D’acord amb l’Anuari estadístic d’accidents a Catalunya (Servei Català del Trànsit) en el municipi
de  Valls  en  el  període  2006-2010  (ambdós  inclosos)  s’han  comptabilitzat  un  total  de  259
accidents. El gràfic inferior mostra l’evolució dels accidents en aquest període:

Gràfic 51 Evolució dels accidents en el terme municipal de Valls en el període 2006-2010. Font:SCT.



S’observa que els nombre d’accidents de trànsit va anar en augment en els dos primers anys
arribant al màxim de 63 accidents l’any 2008. A partir d’aquest any l’accidentalitat ha disminuït fins
arribar a valors similars als de l’any 2006. 

De la totalitat d’accidents registrats al municipi de Valls en aquest període, 188 van tenir lloc en
zona urbana (73%) i 71 en zona interurbana (27%). Mentre que en àmbit interurbà el nombre
d’accidents s’ha incrementat en els darrers anys, arribant al màxim l’any 2009 amb 30 accidents
registrats, en àmbit urbà el nombre d’accidents evoluciona de manera contraria: s’incrementen al
llarg del període 2006-2008, a partir d’on el nombre d’accidents registrats es redueix pràcticament
a la meitat. 

La majoria d’accidents són de caràcter lleu, amb percentatges superiors al 85%. Els accidents de
caràcter greu representen una mitjana del 10%, mentre que els accidents mortals van representar
un 4% l’any 2006 i un 2% l’any 2009 però van ser inexistents en la resta d’anys del període
analitzat. 

Degut  a  que  l’àmbit  d’actuació  del  PMU  és  eminentment  urbà,  d’ara  endavant  les  dades
analitzades es referiran específicament a zona urbana.

En els 188 accidents urbans s’han vist implicats 51 vianants i 9 bicicletes. La majoria de vianants
estan implicats en atropellaments (82%) i el 6% restant en tipologies no especificades. Pel que fa
a les bicicletes, aquestes estan implicades en col·lisions de vehicles en marxa (67% ). El restant
33% no té una tipologia d’accident especificada.

Gràfic 52 Evolució dels accidents amb vianants i bicicletes implicades en zona urbana. Període 2006-2010. Font:SCT.

Respecte a la configuració de la intersecció,  en base als  accidents en els  quals  s’especifica
aquesta informació, en zona urbana la majoria d’accidents tenen lloc en encreuaments en “X “ o
“en creu” (58%). El 31% tenen lloc en interseccions en “T” o en “Y”, el 9% en interseccions tipus
rotonda i un 2% en enllaç d’entrada o sortida.  

Quant a la tipologia d’accidents, el 51% són deguts a col·lisió de vehicles en marxa, seguit per
atropellaments (21%). Els accidents per col·lisió d’un vehicle contra un obstacle de la calçada



representen el 6%, mentre que les bolcades en calçada i les sortides de calçada representen el
4% cadascun. El 14% restant correspon a altres tipologies no especificades.  

Gràfic 53 Tipologia d’accidents en zona urbana en el període 2006-2010. Font:SCT.

Quant a la relació entre la tipologia d’accident i el caràcter de les víctimes implicades, s’observa
que les víctimes mortals han estat conseqüència de col·lisions de vehicles en marxa i que els ferits
lleus i greus es reparteixen de forma bastant homogènia entre les diverses tipologies d’accidents.

Gràfic 54 Tipologia d’accidents i caràcter de les víctimes implicades en el període 2006-2010. Font:SCT.



5. MODELITZACIÓ DEL SISTEMA DE MOBILITAT

5.1. Model per al vehicle privat motoritzat

S’ha portat a terme la creació d’un model de vehicles motoritzats que representi la situació actual i
permeti generar escenaris de mobilitat futurs. La caracterització del sistema actual de mobilitat
s’ha realitzat en base a la següent informació disponible:

 Llocs de treball localitzats (Font: Ajuntament de Valls)
 Enquestes a les escoles
 Adreces dels alumnes dels centres docents
 Adreces de la població censada a Valls (Font: Ajuntament de Valls)
 Aforaments de vehicles motoritzats
 Enquestes a conductors 
 EMQ2006

5.1.1. Fases del model per al vehicle privat motoritzat

El procés de creació del model consta de quatre fases:
1. Generació 
2. Distribució
3. Repartiment modal
4. Assignació i calibració del model de trànsit

 Fase 1: Generació:  
La primera de les etapes consisteix en determinar el nombre de viatges que es generen i atrauen
a Valls. En aquesta fase es decideixen una sèrie de centroides que agrupin els principals centres
generadors de mobilitat (treball, estudis,compres,etc). Els centres generadors de mobilitat escollits
per al model de generació de viatges són els següents:

Figura  48 Centres generadors de mobilitat

Per a cada centre generador s’atribueix una mobilitat diària determinada en funció del nombre de
treballadors, alumnes, visites/dia, places d’aparcament, aforament, etc. D’aquesta manera s’obté
el total de viatges que s’atrauen a Valls (andes, tornades i recurrències).

 Fase 2: Distribució  
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En aquesta fase es determina l’origen i destí dels viatges obtinguts en la primera fase en funció de
la informació obtinguda en la recollida de dades del PMU i en el treball de camp realitzat (adreces
dels alumnes, enquestes a conductors, enquestes a centres docents, enquestes a treballadors) i a
l’EMQ 2006.

La zonificació utilitzada per a realitzar la distribució dels viatges és la que es mostra en les imatges
inferiors: 

Figura  49 Zonificació de la mobilitat interna (esquerra) i externa (dreta)

A partir  dels portals de cadascun dels habitants de Valls,  es distribueixen els desplaçaments
obtinguts a la Fase1. A la matriu externa (trànsit d’entrada i sortida a les portes de Valls) s’aplica
un criteri de distància. La distribució de tots els desplaçaments des de cada generador a totes les
portes s’estima seguint la formulació següent:

Al final d’aquesta fase s’obté la matriu de viatges totals atrets per Valls.

 Fase 3: Repartiment modal  
Per  al  calibratge del  model  de modes motoritzats  és necessari  separar  la  matriu  de viatges
obtinguda a la fase 2 segons el mode d’accés al destí. A partir de les enquestes a les escoles i a
les empreses s’estima el repartiment modal segons empresa, distància al lloc de treball i a l’escola

 Fase 4: Assignació   



En aquesta fase s’assigna la matriu de vehicle privat obtinguda a la fase 3 i s’obté el trànsit a la
xarxa viària del municipi. La funció de cost de l’assignació és el temps:

Temps: longitud / velocitat
Longitud: es disposa de la longitud del cada tram viari
Velocitat: s’assigna una velocitat a cada tram viari en funció de les característiques de la via.. 

L’assignació també té en compte el sentit dels carrers.

Un cop realitzada l’assignació es comparen els resultats de trànsit estimats pel model amb els
resultats obtinguts en els punts d’aforament. Posteriorment, es calibra el model per tal que els dos
resultats s’assemblin al màxim.

Una vegada calibrat el model s’executen els diferents escenaris amb les actuacions del PMU
incorporades per veure com es comportaria el trànsit.

5.1.2. Resultats del model per al vehicle privat motoritzat

A continuació es presenten els resultats de la calibració de la xarxa de vehicle privat motoritzat:
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Vehicles lleugers:  

Gràfic 55 Resultat del calibratge del model pels vehicles lleugers

Vehicles pesants:  

Gràfic 56 Resultat del calibratge del model pels vehicles pesants



Vehicles totals:  

Gràfic 57 Resultat del calibratge del model pels vehicles totals

5.2. Caracterització del sistema futur de mobilitat

5.2.1. Planejament vigent o en redacció

Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 

El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), aprovat el 2006, és el pla territorial
sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya
per a 2026.

La figura següent sintetitza les actuacions previstes al PITC en matèria ferroviària. Destaca la
connexió directa ferroviària entre Valls i Reus.
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Font: PITC

Pel que fa a infraestructures viàries, el PITC assenyala la C-51 entre Valls i el Vendrell com un
dels eixos a condicionar en la totalitat del tram. Amb un trànsit màxim de 12.000 vehicles, no
supera el llindar de desdoblament però sí sembla evident la prioritat de millorar el seu traçat, i
anar  disposant  les  successives  variants  que  substitueixin  les  travesseres  de  la  Papiola,
Rodonyà, Alió... També , impulsa el desdoblament de la C-14/A-27 entre Alcover i Valls, dins
la connexió per autovia Tarragona – Montblanc – Lleida. Aquesta és una infraestructura vital
per a garantir la connectivitat de Valls, tan vers la conurbació central del Camp de Tarragona
com per a reafirmar la seva posició estratègica en l'eix Mediterrani – depressió de l'Ebre.

. 



Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona

A  més  de  les  infraestructures  de  transports  que  contempla  el  PITC  (nova  autovia  A-27,
condicionament de la via ferroviària, etc.), el PTP del Camp de Tarragona marca unes estratègies
de creixements  de les  diferents aglomeracions.  Concretament,  en  el  cas de Valls  es preveu
l’extensió del polígon industrial de Valls existent a banda i banda de la C-37. El nucli de Valls
també es presenta com una zona de creixement potencial o estratègic: aquest document estima el
potencial d’habitatges de valls en 4.309 habitatges i 664.438 m2 de sostre per activitat econòmica.

Font: PTP Camp de Tarragona.

El PTP del Camp de Tarragona, planteja estratègies específiques per a “Àrees especialitzades”.
Per al polígon industrial de Valls, planteja l’estratègia d’extensió amb l’objectiu de crear sòl per
activitat  econòmica  en  una  ciutat  per  a  la  qual  el  Pla  assenyala  l’estratègia  de  creixement
potenciat, en contigüitat amb sòl urbà ja existent i que no genera problemes de mobilitat al sistema
d’assentaments. Si bé pot admetre’s una certa extensió cap al nord, l’extensió s’ha de produir
preferentment i bàsicament cap al sud-est fins atènyer, en el límit, el sòl industrial d’Alió. L’objectiu
és configurar una ciutat més nodal i  evitar augmentar la barrera nord-sud que ara constitueix
l’assentament de Valls.

Per al sector residencial  Bosc de Peixets, al municipi  de Valls,  el Pla planteja una estratègia
específica  amb  l’objectiu  de  modificar  els  paràmetres  urbanístics  per  tal  de  disminuir
substancialment l’ocupació i incloure usos d’equipament turístic.
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Figura  50 Estratègia específica per a l’àrea especialitzada del polígon industria de Valls (esquerra) i estratègia específica

per a l’àrea especialitzada del Bosc de Peixets (dreta). Font: PTP Camp de Tarragona.

Revisió del planejament general del municipi 

Actualment  està  en  fase  de  redacció  el  nou  POUM  del  municipi  de  Valls,  que  revisarà  el
planejament urbanístic vigent. 

El nou POUM té com a horitzó l’any 2026 i les previsions d’habitants i habitatges per aquest any
considerant un creixement mig són les d’arribar a 31.045 habitants i a 14.689 habitatges. 

El dimensionat de nous habitatges previst a dia d’avui pel nou POUM assenyala un increment del
de 7.547 habitatges; el sostre residencial  romanent del planejament vigent ascendeix a 6.620
habitatges, de manera que les necessitats és comptabilitzen en 927 habitatges.



Figura  51 Localització del sòl residencial romanent nucli de Valls. Font: JLP

El nou POUM planteja localitzar les noves necessitats de sostre residencial a la banda de llevant,
connectant en un continu urbà els PP8 i PP7. 

En el cas de Picamoixons, els habitatges romanents del planejament vigent ascendeixen a 206; el
nou POUM planteja localitzar les noves necessitats entre la via del tren i la UA22.
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Figura  52 Localització del sòl residencial romanent nucli de Picamoixons. Font: JLP

En relació al sòl d’activitat industrial, seguint les directrius del PTP del Camp de Tarragona, el nou
POUM planteja el creixement del polígon industrial de Valls en direcció sud-est fins a connectar
amb el polígon industrial d’Alió. Així mateix, planteja un creixement de sòl industrial en la banda
nord, unint el sector de Palau de Reig de Dalt amb el sector Palau de Reig S1. 



6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La recopilació de tota la informació dels apartats anteriors és el punt de partida per realitzar una
diagnosi de la situació actual de la mobilitat, que es completa amb els resultats obtinguts en el
procés de participació ciutadana conduit per l’empresa Mirada Local.

6.1. Procés de participació ciutadana

S’ha portat a terme un procés de participació ciutadana en el marc del POUM, a partir del qual
s’ha pogut conèixer la percepció general per part de la ciutadania i del teixit  associatiu sobre
aspectes relacionats amb la mobilitat del municipi.

La taula inferior mostra les opinions i propostes dels diferents grups de treball que van aconseguir
el  consens  total  dels  assistents  (verd  fort)  o  bé  la  opinió  majoritària  del  grup  (verd  fluix).
Globalment, s’observa que els principals dèficits percebuts tenen relació amb un servei ferroviari
insuficient,  dèficits  en  l’autobús  urbà  (dèficits  tant  de  cobertura  com  de  freqüència),  manca
d’aparcament gratuït, dèficits en la senyalització i dèficits d’accessibilitat en la xarxa de vianants.

Taula 17 Resum de les aportacions consensuades i majoritàries dels grups de treball del procés participatiu
Grup de 
treball A B C D E F G H I J K L M
Fòrum 
Entitats 
(FE)

       circulació millorar    

Fòrum de 
la 
Ciutadania 
(FC)

       circulació     

Sessió 
Picamoixon
s (P)

            

Sessió 
Consell 
Econòmic i 
Social 
(CES)

   

consider
ant nova
mob. 
atreta 
quan 
estigui 
l'A-27

        

Sessió 
Consell 
Dones 
(CD)

 
Connexió
Reus

     equipaments     

Taula de 
joves (J)

            

Sessió 
teixit 
educatiu 
(TE)

  
casc 
antic

    
centres 
educatius

promocionar    

Còmput 
total: 6 2 5 1 3 4 1 3 4 2 2 1 1

A Dèficit en modes ferroviaris G Manca aparcaments de dissuasió 
B Dèficit bus interurbà H Dèficits d'accessibilitat en la xarxa de vianants
C Dèficits servei bus urbà I Dèficits de senyalització 
D Problemes de circulació VP J Mobilitat en bicicleta
E Dèficits d'aparcament K Manca itineraris de vianants de connexió amb el polígon
F Manca aparcament gratuït L Manca consciència ambiental

M Millores pont de la Fraternal 

En la diagnosi tècnica del pla es recullen les aportacions consensuades i majoritàries dels grups
de treball de la següent manera:
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 S’ha analitzat l’oferta de connexió de tren de Valls i la manca de connexió ferroviària amb
el municipi de Tarragona. 

 L’oferta d’autobús interurbà compleix els requeriments del PTVC excepte en dos casos
(connexió  amb Montblanc i  Mont-ral);  tot  i  així,  en molts casos es tracta dels  serveis
mínims, com seria el cas d’alguns municipis de l’Alt Camp que només disposen d’una
expedició/dia de connexió amb la seva capital comarcal. 

 S’ha analitzat el servei de transport públic urbà així com la seva cobertura, detectant-se
una oferta insuficient per ser competitiva amb el vehicle privat i captar demanda d’aquest
mode de transport.  També s’ha analitzat  la connexió en autobús urbà amb el polígon
industrial de Valls. 

 Es detecten problemes de circulació en les hores punta al voltant de les escoles i en punts
com la Font de la Manxa o la plaça de la Creu, i en itineraris de pas pels barris de la
Fraternal, la Candela i les Comarques. 

 Es detecta un dèficit de places d’aparcament lliures en la zona central del municipi que es
podria solucionar amb aparcaments de dissuasió en les zones exteriors al nucli central.
S’han  analitzat  també el  balanç  entre  l’oferta  i  la  demanda d’aparcament  residencial,
detectant-se  algunes  zones  que presenten  dèficit  infraestructural  d’aparcament  i  dues
zones amb dèficit global fàcilment compensable amb les zones contigües.  

 La diagnosi incorpora els dèficits detectats en la xarxa de vianants i indica quins són els
més problemàtics i sobre quins és més important actuar.

 Quant a bicicletes, s’han localitzat dos itineraris segregats per a bicicleta la funcionalitat
dels quals es qüestionable. La diagnosi emfatitza la potencialitat de la bicicleta mode de
transport com a mode de transport quotidià.

 Aspectes relacionats amb la senyalització general del municipi caldria recollir-los en un pla
de senyalització. 

Fruit del procés de participació realitzat també s’han obtingut altres aportacions de caire minoritari
que recullen aspectes més específics enunciats com a propostes com ara reduir els horaris de la
zona blava (barri del Vilar), localitzar nous passos de vianants o bé construir noves rotondes, entre
d’altres. Aquestes aportacions es tractaran més en detall en la jornada de participació ciutadana
que es realitzi en el procés d’elaboració de propostes del pla. 



7. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

7.1. Mobilitat a peu

- Existència de barreres físiques (poca permeabilitat) entre els barris residencials del nord i
el centre de la ciutat, i entre el polígon industrial i la resta del nucli urbà. La via ferroviària i la N-
240 són les principals barreres per dur a terme desplaçaments a peu nord-sud. Dos punts
permeten travessar a peu la via ferroviària en l’actualitat; es tracta del pas inferior del carrer
Francesc Gumà i Ferran i del pont de la Crta. del Pla. Per altra banda, la N-240 no permet
l’accés a peu al polígon industrial ja que no disposa d’un itinerari segregat per a vianants. 

- Dèficits en els itineraris principals de vianants: s’han comptabilitzat 4,5 Km dels itineraris
principals de vianants amb dèficits, dels quals 0,7 Km no disposen d’espais segregat per als
desplaçaments a peu, i 2,8 Km presenten voreres d’amplada insuficient. 

- Les voreres amb amplada insuficient es troben principalment a les zones de la Xamora, el
Raval Sud, el Raval Nord, les Comarques, la Candela i Sant Antoni, mentre que en el polígon
industrial, tot i que més de la meitat de la xarxa viària presenta voreres d’amplades suficients,
es detecten dèficits de pavimentació en molts dels trams que dificulten els desplaçaments a
peu, majoritàriament en la zona est. 

- Insuficiència de carrers amb prioritat de vianants: un 10% de la xarxa de carrers són de
plataforma única,  dels quals només el  3% són exclusius de vianants.  El  barri  antic,  amb
carrers  de  seccions  reduïdes,  té  mancança d’espai  reservat  per  vianants  o  amb prioritat
respecte el vehicle privat. És el cas de carrers com ara carrer dels Jueus, carrer d’en Gassó, el
carrer de la Figuereta o el carrer dels Bous, entre d’altres.

- Participació baixa del mode a peu: segons l’EMQ 2006, el 58% dels desplaçaments urbans
a Valls es realitzen a peu, mentre que a la mitjana de Catalunya dels municipis entre 15.000 i
els 40.000 habitants es del 63%, de manera que hi ha marge per millorar la quota.

- Baixa accessibilitat: es desprèn del Pla d’accessibilitat de Valls que alguns dels principals
itineraris presenten problemes d’accessibilitat, ja sigui per amplada de voreres insuficient, per
elements mal ubicats o per passos de vianants amb manca de gual  correcte. En la fase
prioritària d’aquest Pla són objecte de millora els següents trams:

 Eix: Crta. del Pla (des del Cementiri) – carrer de Jaume Huguet -  barri vell 
 Eix: Carrer Avenir – carrer Germans de Sant Gabriel – barri vell
 Eix: Passeig de l’Estació – estació d’autobusos – carrer Vapor de Maó – barri antic
 Carrers localitzats dins del barri antic.

L’ajuntament de Valls ja ha executat algunes de les actuacions de millora en alguns d’aquests
trams, com per exemple en el carrer de l’Església, reconvertit a carrer de plataforma única.

7.2. Mobilitat en bicicleta

- Manca de xarxa ciclable: s’han detectat dos carrils bicicleta (un a la banda nord del polígon
industrial i l’altre paral·lel a la N-240 en el seu pas pels barris de Clols i dels habitatges de la
colla  vella  dels  xiquets  de  Valls),  la  funcionalitat  dels  quals  és  qüestionable  ja  que  no
connecten amb cap altre carril bicicleta. Un d’ells no presenta les condicions adequades per a
aquest tipus de desplaçaments. 
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- Gran potencialitat de la bicicleta: la xarxa de carrers amb pendents inferiors al 5% s’estén
pràcticament a tot el municipi i les distàncies a recórrer dins de l’àmbit urbà són raonables, de
manera que la  bicicleta  pot  arribar  a cobrir  una part  important  dels  desplaçaments  de la
població, especialment aquells de menys de 3 Km de distància. 

7.3. Mobilitat en transport col·lectiu

- Tot i que el Valls té una població inferior als 50.000 habitants (xifra a partir de la qual els
municipis  han de prestar  el  servei de transport col·lectiu urbà de viatgers),  disposa d’un
servei de transport públic urbà. 

- Bona cobertura territorial però baixa freqüència de pas: la cobertura territorial per part de
les parades d’autobús de Valls és del 74% de la població: es tracta de les parts que queden
dins d’un radi de 200 m de les parades. Tanmateix, en moltes de les parades el servei només
s’hi atura entre 4 o 7 vegades diàries. Per a les dues línies, la freqüència mitjana del servei és
d’1 expedició cada 1h20minuts, freqüència que desincentiva l’ús del servei.

- Baixa freqüència de pas de la línia del polígon: la línia que connecta el polígon industrial de
Valls  amb el  nucli  urbà  presenta  una  freqüència  molt  baixa.  Els  horaris  d’entrada  estan
raonablement ben coberts però l’oferta de TPC no s’ajusta als horaris sortida de la feina.

- Demanda captiva del TPC: la demanda del servei de transport públic urbà és principalment
gent gran i treballadors de l’empresa Ginesta. Aquests últims tenen subvencionat el servei. 

- Els vehicles que realitzen el servei  de TPC urbà estan adaptats i són accessibles a
PMRs. 

- Manca d’accessibilitat en algunes parades de TPC. Hi ha homogeneïtat en el disseny de
les parades i la major part d’elles disposen d’informació bàsica del servei (línies, horaris i
parades)

- L’oferta actual de serveis de vertebració es correspon amb els requeriments del PTVC,
excepte amb Montblanc, amb qui el PTVC proposava serveis cada 2 hores i actualment els
serveis tenen una freqüència inferior. El conjunt de municipis de l’Alt Camp estan connectats
amb la seva capital comarcal amb almenys un servei de transport públic interurbà per sentit,
amb excepció de Mont-ral.

- Dèficits en l’oferta ferroviària: l’estació de Valls només està connectada amb 2 serveis diaris
per  sentit  amb Barcelona  i  Lleida,  i  amb 3  serveis/dia/sentit  amb La  Plana-Picamoixons.
Aquest dèficit es compensa amb una oferta d’autobús interurbà coordinada amb l’horari dels
trens que fan parada a l’estació del Camp de Tarragona.

- Manca connexió ferroviària entre l’estació de Valls i les estacions de Reus i Tarragona:
tot i que el PTVC preveu impulsar el sistema de rodalies del Camp de Tarragona, els serveis
entre Reus i Valls estan condicionats a l’entrada en servei de la connexió ferroviària entre
Alcover i Valls, prevista al PITC. D’altra banda, no hi ha coordinació horària entre la R13 i la
R14 a la Plana-Picamoixons per connectar amb Tarragona.

- Dèficits d’oferta ferroviària directa amb Barcelona des de Valls i la Plana-Picamoixons. Bona
connectivitat des de l’estació del Camp de Tarragona (35 serveis en els dos sentits) mitjançant
un servei d’autobús però no apte per desplaçaments quotidians des del punt de vista tarifari. 



- Existeix demanda potencial d’escolars no residents a Valls no servida  pel conjunt de
rutes de transport gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt Camp. El municipi de residència
dels escolars amb una major demanda no servida és Alcover.

7.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat

- Existència d’itineraris de pas per dins del  nucli  urbà.  Hi  ha vehicles  sense origen ni
destinació a Valls que han d’utilitzar part de la xarxa urbana de carrers del nucli de Valls:
itinerari sud (vehicles que venen de la T-742 i de la C-37 han passar per dins del nucli de Valls
per accedir a la N-240 en sentit Tarragona) i itinerari oest (itinerari alternatiu al centre urbà des
del sud-oest al nord-oest del nucli de Valls). Amb l’A-27 i la connexió de la C-37 amb la N-240
al sud del nucli urbà es podria eliminar aquest trànsit de pas.

- Inexistència de ronda: els desplaçaments entre barris del municipi amb origen o destinació
diferent al centre urbà i alguns desplaçaments amb origen o destinació diferents de Valls
passen o bé pel centre de la ciutat (Font de la Manxa) o bé per altres itineraris dins de la trama
urbana degut a la manca d’una ronda sud i una ronda oest que canalitzin aquests moviments. 

- No es detecten problemes de congestió rellevants, exceptuant la Font de la Manxa en hora
punta i  problemes puntuals en les entrades i sortides de les escoles.  El primer problema
s’alleujaria amb l’expulsió cap a itineraris perimetrals dels viatges de pas mentre que el segon
requereix una potenciació del mode a peu per accedir a les escoles.

- Baixa permeabilitat: el fet que només hi hagi 2 punts de pas entre ambdues bandes de la
línia ferroviària fa que en aquests punts hi hagi una intensitat alta de vehicles però que no
dóna problemes de capacitat en l’hora punta. El volum de vehicles pesants no és destacable.  

7.5. Aparcament

- Manca  d’oferta  d’aparcament  per  a  usuaris  no  residents  que  estacionen  llargues
durades de temps (treballadors): l’ocupació global de les places no regulades a la zona
central de nucli urbà és molt elevada, fet que dificulta trobar una plaça lliure. La implantació
d’aparcaments  de dissuasió  propers als  accessos de la  ciutat,  amb itineraris  de vianants
accessibles fins a la zona central del nucli urbà, contribuiria a resoldre aquest dèficit.

- Il·legalitat: la  localització  d’usuaris  que  realitzen  estacionaments  il·legals  es  concentra
majoritàriament al voltant del barri antic, i en les zones del Mossèn Martí, de l’Eixample del
segle XIX i la zona del Vilar, zones en les que es detecten unes ocupacions globals de les
places no regulades superiors a l’oferta. 

- Oferta regulada de zona blava no saturada: es detecta una ocupació major en les places de
Zona Blava de tarifa reduïda (ocupació pagada mitjana del 72%), però encara resten places
lliures. Les places de tarifa no reduïda estan ocupades en una mitjana del 49%.

- Oferta regulada de càrrega i descàrrega no saturada: l’ocupació mitjana al llarg del dia del
conjunt de l’oferta analitzada és del 66%; només en algunes zones es detecten ocupacions del
100% (la Xamora i el Cementiri), de manera que en la gran part de les zones analitzades
encara resten places lliures per a aquest tipus d’activitat.

- Elevada  indisciplina  d’estacionament  en  les  places  de  càrrega  i  descàrrega  (CD):
l’estacionament de turismes en aquestes places és una pràctica habitual, essent més elevada
en període de tarda (l’ocupació mitjana de les places de CD al llarg del dia és del 66%, el 39%
ocupada per vehicles comercials i el 27% restant per turismes). Aquesta pràctica és motiu de
queixes d’una part dels transportistes. 
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- Baixa demanda de les places de rotació dels dos aparcaments públics: l’oferta de rotació
de l’aparcament del Pati presenta unes ocupacions molt baixes al llarg del dia, que només
supera el 20% en el moment punta del dia; en el cas de l’aparcament de Sant Francesc, tot i
que les ocupacions són superiors (màxima del 80% a mig matí), l’ocupació global representa
el 36% de l’oferta. 

- Superàvits importants d’aparcament residencial:  només 144 vehicles  de residents han
d’estacionar a la calçada (dèficit residencial infraestructural), que representen el 3,2% de la
demanda d’aparcament residencial. Aquest dèficit residencial infraestructural es detecta en 4
de les 12 zones analitzades. Tanmateix, un cop es comptabilitza l’oferta en calçada, només es
detecten 2 zones amb dèficit global d’aparcament, que corresponen a les dues zones més
densament  poblades  (Eixample  del  s.  XIX  i  Sant  Antoni);  aquests  dèficits  són  fàcilment
compensables amb els excedents de places de les zones adjacents. 



8. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS. ESTUDI D’ALTERNATIVES

8.1. Objectius estratègics

En aquest capítol s’enumeren els objectius per la mobilitat de Valls consensuats amb la Taula de
Mobilitat, en els quals s’emmarcaran les propostes del pla d’acció d’aquest PMU.

- Potenciar els desplaçaments a peu afavorint les condicions per a la mobilitat dels vianants
destinant  major  superfície  de  l’espai  públic,  de  major  qualitat  en  termes  d’accessibilitat  i
seguretat.

- Fomentar l’ús de la bicicleta, tant a nivell  urbà com intramunicpal,  creant les condicions
infraestructurals, de gestió del trànsit i d’educació viària necessàries per a la seva utilització.

- Racionalitzar l’ús del vehicle privat, especialment en l’accés al centre, i assegurar l’ús
adequat i segur.

- Millorar l’accessibilitat de les parades d’autobús. 
- Incrementar la seguretat viària reduint el nombre d’accidents.
- Potenciar  el  transport  per  carretera  com a  mode de  públic  principal  pels  desplaçaments

interurbans. 
- Millorar  la  conscienciació  i  la  sensibilització  de la  ciutadania  vers  uns valors  de mobilitat

sostenible i segura.

Amb aquests objectius estratègics es pretenen assolir els següents objectius ambientals:

- Reduir la quota dels desplaçaments en vehicle privat tan a nivell urbà com interurbà.
- Reduir el consum de combustibles associats al transport 
- Reduir les emissions de CO2.
- Reduir les emissions dels contaminants NOx i PM10
- Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 
- Assolir els paràmetres legals en relació a la contaminació acústica (no sobrepassar els valors

fixats per l’Annex A del Decret 176/2009, especialment per a la zona de sensibilitatacústica
alta).

- Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic pel vehicle privat i incrementar l’espai de qualitat
pels modes no motoritzats

8.2. Escenaris de mobilitat

La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix una vigència màxima del Pla de Mobilitat Urbana de 6 anys.
Amb la idea de quantificar els beneficis que es volen assolir pel termini marcat per aquest pla, es
realitzen dos escenaris de projecció de la mobilitat. Els resultats obtinguts podran ser comparats
entre escenaris i així realitzar una primera valoració dels beneficis que s’obtindrien si s’assolissin
els objectius marcats. 

8.2.1. Escenari de mobilitat actual 

Es tracta de l’escenari base i descriu la situació actual dels indicadors de mobilitat i ambientals a
través de les dades recollides en el treball de camp (2010) i a través d’altres fonts (ajuntament,
EMQ 2006). 

Les dades disponibles quant a desplaçaments i quotes modals són les referides a l’EMQ 2006.
L’expansió de les dades a la situació actual s’ha realitzat en base al creixement demogràfic 2006-
2010, aplicant  el  mateix increment al  nombre de desplaçaments (del 7,9%). La distribució de
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desplaçaments en 2010, suposant que no es produeixen diferències en la distribució modal, és la
següent:

Taula 18 Repartiment modal dels desplaçaments amb OD Valls. Font:elaboració pròpia a partir de dades de l’EMQ 2006

Desplaçaments/dia Peu Bici TPC VP Total
Interns 43.751 0 1.608 29.666 75.024
Interurbans 1.119 0 3.690 35.813 40.622
Totals 44.870 0 5.297 65.479 115.646
% Quotes modals Peu Bici TPC VP Total
Interns 58,3% 0,0% 2,1% 39,5% 100,0%
Interurbans 2,8% 0,0% 9,1% 88,2% 100,0%
Totals 38,8% 0,0% 4,6% 56,6% 100,0%

De la diagnosi  del  PMU de Valls  s’extreu que el  nombre total  de vehicles-quilòmetre anuals
ascendeix a 94.289.776 veh-Km: 85.875.649 veh-Km en vehicle lleuger i 8.414.127 veh-Km en
vehicle  pesant.  En aquest  valor  estan comptabilitzats  els  veh-Km recorreguts  dins  del  terme
municipal de Valls i incorporats el veh-Km associats a la mobilitat de pas (7.771.118 veh-Km =
5.983.970 veh-Km en VL i 1.787.148 veh-Km en VP). Considerant només els veh-Km dins de la
trama urbana, els veh-Km es comptabilitzen en 34.158.949 veh-Km (31.590.022 veh-Km en VL i
2.568.927 veh-Km en VP).

La distància mitjana dels desplaçaments dins del terme municipal de Valls és de 4,01 Km; dins de
l’àmbit urbà el valor es redueix a 1,48 Km. 

El 85% del nombre total de veh-Km utilitza la xarxa viària principal mentre que els 15% restant
utilitza la xarxa secundària. 

Els resultats dels diferents paràmetres ambientals avaluats en aquest escenari són els següents:

 Consum energètic: 5.549 tep/any

 Emissions de CO2: 16.670,21 tones/any

 Emissions de NOx: 99,31 tones/any

 Emissions de PM10: 19,07 tones/any

Pel que fa a l’accidentalitat i segons dades facilitades pel Servei Català del Trànsit, en termes
d’accidents per 1.000 habitants, l’accidentalitat al municipi de Valls l’any 2010 era inferior a la
mitjana catalana i molt similar a la mitjana de la província: 1,1 a Valls,  1,0 a la província de
Tarragona i 2,1 a Catalunya. L’indicador d’accidentalitat de nombre d’accidents per cada milió de
veh-Km es situa en 0,820 accidents/106 veh-Km l’any 2010 (considerant només els veh-Km dins
de la trama urbana).

Pel que fa a l’ocupació de l’espai públic per part dels modes no motoritzats es presenten els
següents indicadors: 

 Hi ha 6,6 Km de carrers de prioritat invertida o exclusius de vianants (que representen el
10% de la xarxa viaria mesurada).

 Un 35% de la xarxa de vianants mesurada i un 23% dels principals itineraris de vianants
presenta dèficits (amplades insuficients o manca de vorera).

 El 43% de la xarxa viaria disposa de les característiques adients per garantir la seguretat
dels desplaçaments en bicicleta (considerant els carrers de plataforma única, les voreres-
bici, els carrils bici). 



D’altra banda, la cobertura de l’aparcament fora calçada és indicativa del nombre de turismes que
han d’estacionar al carrer en període nocturn. Per les 12 zones més properes al centre de Valls la
cobertura és del 97%, de manera que el 3% restant dels turismes censats han d’ocupar espai de
la via pública per poder estacionar. 

8.2.2. Escenari de mobilitat tendencial

En  base  a  l’escenari  actual  s’ha  definit  un  escenari  tendencial  que  mostrarà  l’evolució  dels
diferents paràmetres ambientals associats a la mobilitat del municipi de Valls per l’any 2019 en el
cas que no es desenvolupés cap instrument de planificació de la mobilitat urbana. 

En base al creixement dels darrers 20 anys, l’Avanç del POUM de Valls estimava una producció
immobiliària mitjana de 8 habitatges/any per cada mil habitants, i té en compte que el 72% dels
habitatges tindran la consideració d’habitatge principal i una ocupació de 2,66 habitants/habitatge.
Aplicant aquestes previsions resulta una taxa anual de creixement de la població de l’1,39%. En el
cas del PMU es prendrà la meitat d’aquest valor atès que l’horitzó del Pla té un termini més curt (6
anys),  suposant que durant els primers anys el creixement serà més lent i  a mesura que es
desenvolupi el POUM anirà augmentant. Es preveu, doncs, una població de 26.939 habitants per
l’any 2019,  que representa un increment del  6% de la població respecte l’any 2010 (any de
referència del padró facilitat per l’ajuntament de Valls).

Quant a mobilitat, en base a l’evolució de l’IMD de vies properes al nucli de Valls, s’observa un
decreixement  global  de  la  mobilitat  en  els  darrers  anys.  Per  aquest  motiu  no  s’agafaran de
referència les projeccions que feia el pdM del Camp de Tarragona, que preveien un increment
global anual del 2,86% (2009-2015), amb una taxa de creixement anual pel vehicle privat del 4% i
de l’1% per a la resta de modes. Atès el context  econòmic actual,  es preveu que durant els
primers dos anys de desenvolupament del PMU la mobilitat descendeixi, el tercer es mantingui i
els tres últims comenci a incrementar-se. Es considerarà un taxa anual global de creixement del
0,5% pel conjunt de modes.

Aplicant aquesta taxa de creixement de la mobilitat i considerant que es mantenen els hàbits de
mobilitat actual; és a dir, que no es dóna un canvi en el repartiment modal dels viatges i les ràtios
mitjanes d’ocupació dels vehicles es mantenen, els veh-Km resultants ascendeixen a 98.618.674
veh-Km). La distància mitjana dels desplaçaments es manté: 4,01 Km dins del terme municipal de
Valls i 1,48 Km en l’àmbit urbà.

En l’escenari tendencial no es preveu cap canvi del repartiment modal.

Taula 19 Repartiment modal en l’escenari tendencial per a l’any 2019

Mode Urbà Interurbà Total
A peu 58% 3% 39%
En bicicleta 0% 0% 0%
En transport públic 2% 9% 5%
En vehicle privat 
motoritzat 40% 88% 57%
Total 100% 100% 100%

Pel que fa a l’índex de motorització, s’aplica la taxa anual de creixement del període 2006-2012,
per  a  turismes  (-0,16%),  motocicletes  (+3,49%)  i  camions  (-0,68%)  preveient  que  l’índex  de
motorització per l’any 2019 sigui de 348 turismes/1000 habitants, 103 motocicletes/1000 habitants
i 43 camions/1000 habitants. 

D’altra banda, a partir dels índex de motorització resultats i de la població estimada pel 2019
s’obté el parc mòbil per l’escenari tendencial 2019. El repartiment del parc mòbil per tipus de
vehicles es considera constant, mentre que la distribució del parc de vehicles segons el tipus de
combustibles s’ha estimat a partir de les hipòtesis incorporades en l’eina de càlcul AMBIMOB-U.
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Taula 20 Parc mòbil en l’escenari tendencial per a l’any 2019

Turismes Motos Camions Altres Total
2019 9.375 2.785 1.145 714 14.020

Els resultats dels diferents paràmetres ambientals avaluats en aquest escenari són els següents:
 Consum energètic: 5.462 tep/any 
 Emissions de CO2: 16.473 tones/any
 Emissions de NOx: 70,13 tones/any
 Emissions de PM10: 18,14 tones/any

Tot i que els resultats dels vectors ambientals calculats per l’escenari tendencial presenten una
millora respecte la situació actual, caldrà prendre’ls amb cautela ja que consideren una millora en
la  distribució  del  parc  de  vehicles  segons  el  tipus  de  combustibles  basada  en les  hipòtesis
incorporades en l’eina de càlcul AMBIMOB-U. 

Paràmetre avaluat Valor paràmetre (2010) Valor paràmetre (tendencial 2019) Variació tendencial 2019 - actual
Consum energètic (tep/any) 5.549 5.462 -1,6%
Consum energètic (Kg ep/habitant) 219 203 -7,5%
Emissions CO2 (t/any) 16.670 16.473 -1,2%
Emissions NOx (t/any) 99,31 70,13 -29,4%
Emissions PM10 (t/any) 19,07 18,14 -4,9%

Dels darrers anys  en els que es disposen dades d’accidentalitat  (2006-2010) s’extreu que la
variació mitjana del nombre d’accidents a nivell urbà es redueix en un 4,3% anual. Considerant
aquesta variació i les previsions de creixement de la població, l’any 2019 el nombre d’accidents
per cada 1.000 habitants s’estima en 0,70, inferior a l’1,1 de l’any 2010.

D’altra banda, tenint en compte que el nombre de veh-Km previstos per a l’any 2019 ascendeix a
35.727.206 (considerant només la trama urbana), la ràtio d’accidents per cada 1.000.000 veh-Km
seria de 0,530 en l’escenari tendencial, inferior al 0,820 actual. Aquest valor s’obté per la reducció
de l’accidentalitat però també per l’increment dels vehicles-quilòmetre anuals.

Pel  que  fa  a  la  qualitat  acústica  del  municipi,  no  es  milloraran  aquests  valors  en  l’escenari
tendencial ja que la mobilitat en vehicle privat s’incrementa. Per tant, es continuaran detectant
punts en els  que els  nivells  de soroll  estan per sobre dels  llindars  màxims establerts  per la
normativa vigent.

Sense la execució de cap actuació en matèria de planificació i millora de la mobilitat, i sense el
desenvolupament de cap sector de nova construcció, els indicadors relacionats amb l’ocupació del
sòl no experimentaran cap variació. 

En cas de desenvolupar-se nous sectors d’ús residencial, segons el Decret 344/2006 de regulació
dels estudis d’avaluació de mobilitat generada, s’estableix una reserva d’una plaça d’aparcament
fora calçada per a turismes per cada nou habitatge. De manera que el dèficit  infraestructural
d’aparcament es mantindrà, no incrementant-se així l’ocupació de l’espai públic pels turismes dels
residents en període nocturn.

8.2.3. Escenari de mobilitat PMU 2019

L’escenari  de mobilitat  objectiu considera el  desenvolupament de les propostes d’actuació del
PMU (veure capítol següent) que tenen com a principal objectiu fomentar el canvi modal dels
viatges cap a modes més sostenibles,  principalment modes no motoritzats. Es destaquen les
següents:

 Millora dels principals itineraris de vianants, ampliant el nombre de carrers de prioritat per a
vianants, ampliant voreres i localitzant passos de vianants  



 Millorar l’infraestructura i senyalització de la xarxa ciclable urbana.

 Jerarquització  de  la  xarxa  viària  en  concordança  amb  la  resta  de  desplaçaments  i
establiment de carrers de zona 30 i d’un àmbit de trànsit pacificat. 

De  la  mateixa  manera que en l’escenari  tendencial,  es  considerarà  una  població  de 26.939
habitants i un creixement anual global de la mobilitat del 0,5%, de manera que el volum global de
desplaçaments  ascendirà  a  120.955  viatges/dia  en  els  dos  sentits.  El  conjunt  d’actuacions
considerades  en el  PMU de Valls  tenen la  voluntat  de potencia  el  canvi  modal,  transvasant
principalment viatges interns del vehicle privat cap als modes no motoritzats.

S’estima la següent distribució de desplaçaments i de les quotes modals per l’escenari objectiu
2019:

Taula 21 Síntesi de la mobilitat amb origen o destinació a Valls per l’escenari PMU 2019

Desplaçaments/dia Peu Bici TPC VP Total
Interns 46.675 1.770 1.682 28.342 78.469
Interurbans 1.170 223 4.018 37.075 42.487
Totals 47.845 1.994 5.700 65.417 120.955
% Quotes modals Peu Bici TPC VP Total

Interns 59,5% 2,3% 2,1% 36% 100%
Interurbans 2,8% 0,53% 9,5% 87,3% 100%
Totals 39,6% 1,6% 4,7% 54,1% 100%

En aquest escenari de mobilitat també es planteja un lleuger increment de l’ocupació dels vehicles
respecte la dada d’1,22 persones/vehicle del 2010 (font: treball de camp del PMU). Es considera
un  increment  del  2% pel  total  del  període,  de  manera  que  es  preveu  una  ocupació  d’1,24
persones/vehicle l’any 2019. Aquest increment s’associa a les mesures de crear un espai web per
potenciar el car-pooling i de realització de campanyes de sensibilització ambiental i de mobilitat
sostenible, juntament amb l’encariment del preu del combustible.

Pel que fa a l’índex de motorització i la distància promig dels desplaçaments es mantenen els
valors de l’escenari tendencial (348 turismes/1000 habitants, 103 motocicletes/1000 habitants i 43
camions/1000 habitants i 4,1 Km).

Amb tot,  el  volum total  de  veh-km per  l’escenari  de  mobilitat  del  PMU es  comptabilitza  en
92.912.289. Per tant, el nombre total de veh-km experimenta una reducció de l’1,5% respecte els
valors actuals. 

Amb la jerarquia viària projectada no es preveuen canvis en la distribució del trànsit (primària-
secundària).

De la mateixa manera que amb la diagnosi i amb l’escenari tendencial, l’avaluació dels impactes
ambientals de l’escenari del PMU s’ha realitzat amb l’eina informàtica AMBIMOB-U. El repartiment
del parc mòbil per tipus de vehicles es considera constant, mentre que la distribució del parc de
vehicles segons el tipus de combustibles s’ha estimat a partir de les hipòtesis incorporades en
l’eina de càlcul AMBIMOB-U.

Amb tot,  els  resultats  dels  paràmetres  ambientals  avaluats  de l’escenari  PMU 2019 són els
següents : 

 Consum energètic: 5.188 tep/any
 Emissions de CO2: 15.646 tones/any
 Emissions de NOx: 67,43 tones/any
 Emissions de PM10: 17,15 tones/any
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S’observa una millora pel conjunt dels paràmetres ambientals avaluats; aquesta millora s’associa ,
en part, a la millora del parc mòbil prevista per l’any 2019 (considerant les hipòtesis incorporades
en l’eina de càlcul AMBIMOB-U). Tal i com s’ha comentat en l’escenari tendencial, aquesta millora
s’ha de prendre amb cautela ja que la substitució dels combustibles fòssils actualment presenta
interrogant  relatius  a  la  velocitat  de  renovació  del  parc  de  vehicles.  Malgrat  aquesta
puntualització, la reducció de la mobilitat motoritzada en vehicle privat (veh-Km) comporta de
manera directa una millora en la reducció de GEH i gasos contaminants, així com una reducció
del consum energètic. I així es manifesta quan es comparen l’escenari tendencial i l’escenari
PMU. 

Paràmetre avaluat
Valor

paràmetre
(2010)

Valor paràmetre
(tendencial 2019)

Valor paràmetre
(PMU 2019)

Variació tendencial
2019 - actual

Variació PMU
2019- actual

Consum energètic (tep/any) 5.549 5.462 5.188 -1,6% -6,5%
Consum energètic (Kg 
ep/habitant)

219 203 193 -7,5% -12,2%

Emissions CO2 (t/any) 16.670 16.473 15.646 -1,2% -6,1%
Emissions NOx (t/any) 99,31 70,13 67,43 -29,4% -32,1%
Emissions PM10 (t/any) 19,07 18,14 17,15 -4,9% -10,1%

Pel que fa accidentalitat,  es preveu que amb la reducció de la mobilitat  motoritzada i amb la
implantació de mesures de millora de la seguretat, s’assoleixi una taxa anual de reducció del 5%,
de manera que el nombre d’accidents per cada 1.000 habitants s’estima en 0,66 i el nombre
d’accidents per cada 1.000.000 de veh-Km en 0,527 (considerant només els veh-Km de la trama
urbana, estimats en 33.510.127).

La reducció del trànsit també tindrà efectes positius quant a la millora de la qualitat acústica del
municipi, de manera que serà més fàcil assolir els paràmetres legals en relació a aquest tipus de
contaminació. 

Es preveu, d’altra banda, un increment de l’espai dedicat als modes no motoritzats associat a les
actuacions relacionades amb l’ampliació dels carrers de vianants i de prioritat invertida, la creació
de carrers de zona 30 on es consideren ampliacions de l’amplada de les voreres, i la creació
d’infraestructura ciclable. Al mateix temps, aquestes actuacions en alguns casos comportaran la
supressió d’oferta d’aparcament en calçada, guanyant espai pel vianant i la bicicleta en detriment
de l’espai destinat al vehicle motoritzat. 



9. PROPOSTES D’ACTUACIÓ DEL PLA

9.1. Mobilitat a peu

Les actuacions a favor de la millora de la mobilitat dels vianants és una de les prioritats del Pla de
Mobilitat donat que afecten a la totalitat de col·lectius de Valls, entenent que tothom en qualsevol
etapa d’un viatge és vianant. D’acord amb l’EMQ 2006, el 58% dels desplaçaments per l’interior
del nucli urbà es fan a peu. 

Les propostes de millora en matèria de mobilitat de vianants van encaminades a:
 Potenciar el casc antic com a espai de preferència pel vianant. 
 Millorar la comoditat i seguretat dels itineraris on hi caminen més vianants (el 19% de la

xarxa de carrers inclosa en els principals itineraris de vianants presenta dèficits)
 Aconseguir una xarxa continua d’itineraris per a vianants que connectin amb els principals

centres generadors de viatges
 Reforçar  la  seguretat  dels  vianants  en  els  seus  desplaçaments,  especialment  la  de

persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils (escolars, gent gran...)

El conjunt d’actuacions dirigides a millorar la mobilitat dels vianants haurà d’estar acompanyada
amb mesures de sensibilització i educació per tal de maximitzar els seus efectes. 

9.1.1. Creació d’itineraris més segurs per a vianants

En primer lloc es proposa actuar en els trams dels principals itineraris de vianants que presenten
dèficits, que són el resultat de l’anàlisi realitzada en la diagnosi del PMU. Aquestes actuacions
s’han agrupat en dos paquets que fan referència al seu calendari d’execució: PMU 2013-2019 i
més enllà del 2019. 

D’altra banda, cal tenir en compte que les actuacions de millora de la xarxa principal de vianants 
que es proposen a continuació hauran d’incorporar també les millores d’accessibilitat d’acord el 
programa d’actuació del Pla d’Accessibilitat de Valls. 

 Actuacions d’ampliació i construcció de voreres en la xarxa principal de vianants:  

 Carrer del Prado: és l’eix principal que connecta els barris de ponent; actualment no disposa
de voreres a cap de les dues bandes en el tram entre el pont de Sant Pou i el carrer de la
Fraternal; en aquest tram es proposa, doncs, la construcció de voreres a les dues bandes.
Entre el pont de Sant Pou i el carrer Hort del Rector manca la vorera de la banda oest. (AV1)

 Plaça de la Xamora: forma part dels principals itineraris de vianants i disposa d’una única
vorera que no compleix els criteris d’accessibilitat. Es proposa ampliar la vorera de la banda
sud en 1,5 metres per garantir un itinerari de vianants segur per una de les bandes. (AV2)

 Crta. Picamoixons: el tram entre el pas de vianants del carrer del Freixa fins al camí de la
Granja per accedir al barri de Sta. Magdalena des de les Comarques Nord no disposa de
vorera.  Es  proposa  la  seva  construcció  Es  proposa  crear  un espai  segregat  pel  vianant
localitzant mobiliari urbà (fitons). (AV3)

 Av. Catalunya: forma part  dels  itineraris  principals  de vianants i  cap de les dues voreres
compleix els criteris d’accessibilitat. Es proposa suprimir un cordó d’estacionament (supressió
de 23 places lliures) i cedir-ho a l’espai del vianant per ampliar voreres. (AV4)
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 Crta. del Pla (entre la rotonda del cementiri i l’N-240): s’incorpora com a proposta del Pla el
projecte de millora de la Crta. del Pla en el tram entre el cementiri i la rotonda de l’N-240. El
projecte preveu reurbanitzar aquest eix i l’ampliació de les voreres de les dues bandes.  (AV5)

 Crta. de Barcelona: malgrat no formar part de la xarxa principal de vianants, l’ajuntament de
Valls preveu la reurbanització d’aquest  eix i  la construcció de voreres a les dues bandes.
(AV5)

 Actuacions de millora dels itineraris d’accés a les escoles:  

 Carrer Rodon Queralt: forma part de l’itinerari d’accés a l’escola Lledó i al CEIP Candela, i
actualment cap de les dues voreres és accessible; es proposa eliminar un cordó d’aparcament
(13 places de zona blava) per poder ampliar voreres, distribuint els dos metres entre les dues
voreres. Caldrà repintar la senyalització horitzontal de l’oferta d’aparcament en una de les
bandes. Així mateix, es proposa ampliar la vorera del davant de l’Església del Lledó reduint la
secció del pas de vianants. (AV6)

 Carrer Carles Cardó: forma part de l’itinerari d’accés a l’escola Lledó i actualment les dues
voreres són inaccessibles; es proposa eliminar un cordó d’aparcament i utilitzar aquest espai
per ampliar l’espai de vianants. (AV7)

 S’han detectat dèficits en els carrers de l’entorn de l’escola Cor de Maria; les actuacions de
millora que es proposen es concentren en els carrers Pantà, Sant Benet i Cor de Maria; són
les següents:

o Carrer Pantà (entre Paborde i l’Abat Llort), tot i disposar de voreres d’1 metre i, per tant,
que  compleixen  el  Codi  d’accessibilitat  de  Catalunya,  es  proposa  eliminar  el  cordó
d’estacionament de places de zona blava per poder ampliar les voreres de la banda de
l’escola ja que es tracta d’un carrer perimetral de l’escola Cor de Maria que concentra un
gran volum de vianants en hores d’entrada i sortida al centre docent (supressió de 7 places
ZB). També es proposa col·locar passos de vianants en la intersecció dels carrers Pantà i
Paborde (4 passos de vianants).(AV8) 

o Carrer Sant Benet (entre Cor de Maria i Pantà): tot i no presentar dèficits quant a amplades
de les voreres, es recomana eliminar el cordó d’aparcament i ampliar la vorera de la banda
de l’escola.  Es proposa també arranjar  al  vorera  de l’altra  banda,  que dóna accés a
l’aparcament de l’Escorxador (AV9) i pintar un pas de vianants en l’encreuament amb el
carrer Cor de Maria. 

o Carrer  Cor  de  Maria  (entre  Paborde  i  Sant  Benet): al  tractar-se  d’un  dels  carrers
perimetrals de l’escola Cor de Maria i, per tant, que concentra un gran volum de vianants
en hores d’entrada i sortida al centre docent es proposa suprimir el cordó d’aparcament (8
places) i ampliar la vorera de la banda de l’escola. També es proposa localitzar baranes de
protecció en les dos sortides de l’escola.(AV10)

 Carrer d’accés a l’aparcament de la Cooperativa i a l’escola bressol Els Tablets: l’accés a
l’aparcament de la Cooperativa s’utilitza també per accedir a l’escola bressol Els Tabalets. Es
tracta d’un carrer de secció reduïda i de doble sentit on coexisteixen els modes motoritzats i no
motoritzats. Per tal de donar seguretat als desplaçaments dels vianants es proposa enderrocar
el mur que separa la plaça del Carme i l’escola, i donar continuïtat a la vorera de la plaça fins a
la llar d’infants. (AV11)

 Actuacions de millora dels itineraris de connexió de les zones comercials:  



 Carrer Miralbosc i Paborde: es proposa ampliar voreres on la secció permeti segregar l’espai
del vianant de l’espai del vehicle motoritzat, i urbanitzar en plataforma única els trams de
secció reduïda (Paborde, entre Pantà i Raval de Farigola) (AV12)

 Carrer Miralcamp: es proposa urbanitzar en plataforma única. (AV13)

 Carrer Avenir:  es proposa urbanitzar en plataforma única el primer tram del carrer Avenir
(entre Anselm Clavé i Veciana) de secció més reduïda, i suprimir les 2 places de càrrega i
descàrrega. (AV14)

Com a norma general, es recomana senyalitzar amb plataforma única els carrers de secció inferior
als 7 metres, mentre que en els de secció superior es pot segregar l’espai del vianant de l’espai
del trànsit rodat ampliant voreres per tal de fer-les accessibles.

 La secció reduïda del carrer Jacint Verdaguer no permet segregar l’espai del vianant de la del
vehicle motoritzat, motiu pel qual es proposa reconvertir a carrer de plataforma única. (AV15)

 El mateix passa en el tram del carrer Pantà entre la Muralla i el carrer Paborde (AV16) i en els
següents carrers de la xarxa principal de vianants del barri antic (AV17): 

o Carrer Sant Francesc (dues voreres inaccessibles)

o Figuereta (dues voreres inaccessibles)

o Carrer Sant Sebastià (dues voreres inaccessibles)

o Carrer Tomàs i Cailà (dues voreres inaccessibles)

o Carrer Santa Margarida (dues voreres inaccessibles)

o Carrer del Jueus (dues voreres inaccessibles)

o Carrer d’en Gassó (dues voreres inaccessibles)

o Carrer de Simó (dues voreres inaccessibles) 

 El Pla d’accessibilitat  prioritzava en una primera fase la conversió a carrers de plataforma
única el  conjunt  de carrers localitzats en el  cas antic per tenir  seccions reduïdes que no
permeten la segregació de l’espai del vianant i la del vehicle privat. Tot i que la majoria no
formen part dels principals itineraris de vianants definits en la fase de diagnosi del PMU, el
PMU contemplarà també aquesta proposta. 

Els carrers en els que ja s’ha actuat des de la redacció del pla d’accessibilitat són el carrer de
l’Església, el carrer del Carme, el darrer tram del carrer Sant Antoni i un tram del carrer St.
Ignasi. Per tant, la resta de carrers del casc antic que el pla d’accessibilitat proposava com a
carrers de plataforma única també estan inclosos en les actuacions de millora de la mobilitat a
peu del PMU.



Pla de mobilitat urbana de Valls                                                                                                                                                                   131   

L’increment de carrers de plataforma única es comptabilitza en 2 Km.

 Altres actuacions de millora de la xarxa principal de vianants programades per a la segona
fase del PMU (més enllà del 2019) són les següents:  

 Carrer  del  Portal  Nou (dues voreres inaccessibles):  eliminar  els  cordons d’aparcament  (8
places lliures) i ampliar voreres. (AV27)

 Carrer Comas i Sola: forma part dels principals itineraris de vianants i disposa d’una única
vorera que no compleix el Codi d’Accessibilitat; es proposa suprimir el sentit pujada i utilitzar el
carril suprimit per ampliar la vorera de la banda sud i construir la vorera de la banda nord
(actualment inexistent). Paral·lelament, es proposa realitzar la mateixa actuació en el carrer de
Figuerola  tot  i  que no forma part  dels  itineraris  principals  de vianants.  En aquest  cas es
proposa ampliar les dues voreres suprimint el sentit baixada. (AV28)

La vialitat dels dos carrers es complementarà, utilitzant el carrer Comas i Sola per accedir a la
zona Alt Camp – Miramar – Santa Úrsula i el carrer Figuerola per sortir en direcció a la Crta.
del Pla. 

Aquesta modificació dels sentits de circulació implicarà la col·locació de senyalització vertical
al carrer d’Oller i Rabassa que obligui a girar a l’esquerra en direcció al carrer Figuerola i
indiqui la prohibició de continuar recte (+2 senyals verticals).

 Carrer del Tren: forma part dels principals itineraris de vianants i es detecten trams en els que
cap de les voreres són accessibles i altres trams sense vorera: (AV29)

En el tram més proper a la Crta. del Pla (entre Crta. del Pla i Balmes) es localitza un espai per
a l’aparcament de vehicles. Per tal de continuar la vorera nord en un itinerari recte, es proposa
eliminar les 7 places en cordó contigües a la calçada per localitzar-hi la vorera. 

Entre Balmes i Marques de Vallgornera es proposa construir-hi voreres a les dues bandes, i
entre els carrers Marquès Vallgornera i Carles Magrinyà es proposa ampliar les dues voreres
fins arribar als 2 metres. (en cas que la secció no permeti l’ampliació de les dues voreres



mantenint la bateria d’aparcament, es proposa redistribuir l’oferta d’aparcament localitzant-la
en cordó i, per tant, reduint l’oferta de 18 a 12 places). 

 Carrer Andorra la Vella (dues voreres inaccessibles): es proposa ampliar una vorera 1 metre
per garantir un itinerari de vianants segur per una de les bandes. (AV30)

 Carrer del Mirador (dues voreres inaccessibles): entre la Crta. del Pla i el carrer de Roma, es
proposa redistribuir l’oferta d’aparcament localitzant-la en cordó i, per tant, reduint l’oferta de
10 a 6 places i utilitzar la diferència d’amplada sobrant per ampliar la vorera de la banda sud.
Entre el carrer de Roma i Francesc Puigjaner, es proposa ampliar la vorera de la banda sud
prohibint-hi l’estacionament (supressió de 6 places lliures) (AV31)

 Itinerari d’accés a l’estació de tren de La Plana-Picamoixons: es proposa construir una vorera
a una banda per garantir al menys un itinerari segur i accessible pels vianants (AV32) 

 Carrer  contigu  al  Col·legi  Eladi  Homs del  barri  del  Miramar:  aquest  carrer  forma part  de
l’itinerari d’accés al col·legi d’Eladi Homs i a l’IES Serra Miramar; disposa a una banda d’una
vorera inaccessible, mentre que a l’altra banda no en té. Tot i tractar-se d’un carrer residencial
amb baixa intensitat de trànsit, en hora punta d’entrada i sortida a les escoles aquest carrer pot
experimentar  un  increment  significatiu  de  vehicles.  Per  tal  de  donar  seguretat  als
desplaçaments dels escolars es proposa: (AV33)

1) O bé, col·locar un pas de vianants amb ressalt en els accessos i sortides d’aquesta
zona residencial per tal d’advertir als conductors de l’entrada a una zona de trànsit
pacificat. 

2) O bé, reconvertir  a plataforma única els dos trams que formen part  dels principals
itineraris de vianants i prohibir-hi l’estacionament

 La  Costa del Portal Nou forma part de l’itinerari principal de vianants de connexió entre el
centre i el barri de les Comarques. La seva secció no permet segregar l’espai del vianants de
dels modes motoritzats.

D’altra banda, durant el procés de redacció del PMU s’ha habilitat l’aparcament del Pont de
Cabré, que es potenciarà com a aparcament de dissuasió per accedir al centre. De manera
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que  caldrà  disposar  d’un  itinerari  segur  i  confortable  pels  desplaçaments  a  peu  des  de
l’aparcament fins al barri antic.

És per aquest motiu que es recomana restringir el trànsit del pont i de la Costa del Portal Nou
per a residents (i de retruc del carrer Montserrat i carrer Candela) i reconvertir el carrer a
plataforma  única.  (AV34).  Durant  la  primera  fase  del  PMU,  es  suprimiran  les  places
d’aparcament que s’hi localitzen.

9.1.2. Marcar passos de vianants

A l’hora de proposar nous passos de vianants, es fa especial atenció a les vies urbanes que
formen part dels principals itineraris de vianants. En total es proposa pintar 23 nous passos de
vianants amb guals adaptats localitzats en els principals itineraris de vianants

 Carrer Mirador: 4 passos de vianants (AV18)

 Crta. Alcover: col·locar un pas de vianants abans del carrer dels Capafonts per crear un segur
als residents d’aquest carrer des de la vorera nord de la Crta. d’Alcover. (AV19) 

 El darrer tram del camí del Freixe i del camí del Riu només tenen vorera a una banda. Es
recomana construir la vorera de l’altra banda. Tanmateix, per donar continuïtat a l’itinerari de
vianants, en una primera fase només seria necessari localitzar 2 passos de vianants: un al
camí del Riu a l’alçada del camí del Freixe, i un segon al carrer del Bisbe Mora abans de la
rotonda de la Crta. d’Alcover. (AV20)

 Intersecció dels carrers Sant Benet i Cor de Maria: un nou pas de vianants (AV8)

 Intersecció dels carrers Cor de Maria i Paborde: localitzar 3 passos de vianants (AV9)

 Intersecció dels carrers Oller i Rabassa i Figuerola: nou pas de vianants (AV21)

 Intersecció dels carrers Comas i Solà i Figuerola: nou pas de vianants. (AV21)

 Pg. Caputxins, davant església Lledó: pas elevat (AV22)

 Pl .Sant Francesc, cantonada amb el carrer Sant Antoni: pas elevat (AV23)

 Carrer Carles Cardó: nou pas elevat (AV24)

 Crta. del Pla: nou pas elevat davant dels Jutjats (AV25)

 Interseccions dels carrers Balmes i Tren, i dels carrers Marquès de Vallgornera i Tren: es
proposen  3  nous passos  de vianants  en cada encreuament  (AV29)  (quan  s’executin  les
millores del carrer del Tren).

D’altra banda, també es proposa localitzar passos de vianants al llarg de la Crta. del Pla per tal de
permeabilitzar aquest eix i crear itineraris segurs de vianants entre les dues bandes. Es proposen
al voltant d’uns 12 passos de vianants, considerant el criteri de localitzar un pas de vianants cada
300 metres com a distància màxima així com en les interseccions amb els carrers transversals.
(AV26)



9.1.3. Assignació de costos: xarxa de vianants

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb la xarxa de vianants:

ACTUACIÓ
      

AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI
APROX. (sense

IVA)

COST
INVERSIÓ

(€)

AV1. Prado

nova vorera_2CV 252 metres 2 bandes 2,5
m/band
a 1.260 175 €/m2 220.527

nova vorera_1CV 103 metres 1 banda 2,5 m 257 175 €/m2 44.892

AV2. Plaça Xamora

ampliació vorera_1AV 76 metres 1 bandes 1,5
m/band
a 113 120 €/m2 13.596

AV3. Crta. Picamoixons (freixa-camí de la Granja) 
segregació de l’ espai del vianant localitzant mobiliari urbà: 
fitons 58 metres 1 banda 29 90 €/ut 2.607

AV4. Av. Catalunya

ampliació vorera_2AV 156 metres 2 bandes 1
m/band
a 313 120 €/m2 37.527

AV5. Crta. del Pla i Crta. Barcelona
projecte reurbanització          900.000

AV6. Rodon Queralt

ampliació vorera_2AV 88 metres 2 bandes 1
m/band
a 176 120 €/m2 21.120

ampliació vorera_1AV (davant Església Lledó) 12 metres 1 banda 1,5 m 18 120 €/m2 2.177

AV7. Carles Cardó
ampliació vorera_2CV 258 metres 2 bandes 1 m/banda 515 120 €/m2 61.846

AV8. Pantà
ampliació vorera (Paborde-Abat Llort)_1AV 55 metres 1 banda 2 m 110 120 €/m2 13.241
pas de vianant 4 ut 4 800 €/unitat 3.200

AV9. St. Benet 
ampliació vorera (Cor de Maria-Pantà)_1AV 49 metres 1 banda 2 m 98 120 €/m2 11.778
arranjar vorera davant aparcament 49 metres 1 banda 1,5 m 74 60 €/unitat 4.417
pas de vianant 2 ut 2 800 €/unitat 1.600

AV10. Cor de Maria (St. Benet-Paborde)
ampliació vorera_1AV 62 metres 1 banda 2 m 124 120 €/m2 14.837
baranes 10 metres 2 ut 20 165 €/m 3.300

AV.11.Accés cooperativa
ampliació vorera_1AV 30 metres 1 banda 2 m 60 120 €/m2 7.200

AV.12. Miralbosc i Paborde
ampliació vorera_2AV 230 metres 2 bandes 1 m 460 120 €/m2 55.200
plataforma única (Paborde, entre Pantà i Raval Farigola) 140 metres 5 m 700 160 €/m2 112.000

AV13. Miralcamp
plataforma única 47 metres 5 m 235 160 €/m2 37.600

AV14. Avenir
plataforma única 30 metres 5 m 150 160 €/m2 24.000

AV15. Jacint Verdaguer
plataforma única 113 metres 5 m 564 160 €/m2 90.274

AV16. Pantà
plataforma única (muralla-Paborde) 32 metres 5 m 162 160 €/m2 25.883

AV17. Casc antic (plataforma única)
Figuereta 91 metres 5 m 455 160 €/m2 72.861
St. Sebastià 79 metres 5 m 395 160 €/m2 63.161
Tomàs i Caylà 48 metres 5 m 238 160 €/m2 38.108
Sta. Margarida 79 metres 5 m 395 160 €/m2 63.176
St. Francesc 424 metres 5 m 2.121 160 €/m2 339.383
Jueus 110 metres 5 m 552 160 €/m2 88.290
d'en Gassó 21 metres 5 m 105 160 €/m2 16.826
Simó 63 metres 5 m 313 160 €/m2 50.117
            
AV18. Mirador
pas de vianant 4 ut 4 800 €/unitat 3.200

AV19. Crta. Alcover
pas de vianant 1 ut 1 800 €/unitat 800

AV20. Camí del Riu
pas de vianant 2 ut 2 800 €/unitat 1.600
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ACTUACIÓ
      

AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI
APROX. (sense

IVA)

COST
INVERSIÓ

(€)

AV21. Comas i Sola i Figuerola
pas de vianant 1 ut 1 800 €/unitat 800
pas de vianant 1 ut 1 800 €/unitat 800

AV22. Pg. Caputxins
Passos de vianants amb ressalt 1 ut 1 5000 €/unitat 5.000

AV23. Pl .Sant Francesc 
Passos de vianants amb ressalt 1 ut 1 5000 €/unitat 5.000

AV24. Carles Cardó 
Passos de vianants amb ressalt 1 ut 1 5000 €/unitat 5.000

AV25. Crta. Pla (davant Jutjats)
Passos de vianants amb ressalt 1 ut 1 5000 €/unitat 5.000

AV26. Polígon industrial
pas de vianant 12 ut 12 800 €/unitat 9.600

Costos associats a actuacions d'ampliació, millora i nova construcció de voreres, i a la col·locació de mobiliari urbà (€) 1.407.067
Costos associats nous passos de vianants (€)           41.600
Costos associats a l'urbanització de plataforma única (€)          1.028.879
Cost total PMU 2014-2019 (€)           2.477.545

9.2. Mobilitat en bicicleta

9.2.1. Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta

La primera mesura que s’hauria de posar en marxa és una campanya de promoció que informi
dels avantatges de la bicicleta com a mitjà per a desplaçar-se per la ciutat d’una forma còmoda,
agradable, econòmica i saludable. La campanya hauria d’incorporar consells d’utilització, donat
que l’ús habitual  de la  bicicleta hauria de suposar que el  ciclista agafés uns hàbits  segurs i
saludables.

La  campanya  s’hauria  d’adaptar  als  objectius  i  potencials  usuaris  de  la  bicicleta,  com  són:
treballadors i empreses, comerços, esportistes, famílies, escolars,  etc. i hauria de considerar una
periodicitat per a cadascuna de les accions planificades.

Algunes bones pràctiques que es recomana adherir-s’hi són:

- Celebrar la Setmana de la Mobilitat (finals de setembre de cada any) organitzant diferents
activitats per reflexionar  sobre l’ús irracional  del vehicle privat  individual  i  promocionar
altres modes de transport més saludables com per exemple la bicicleta. 

- D’altra banda, Amb bici a l’institut, és un projecte pedagògic per secundària el•laborat pel
BACC (Bicicleta Club de Catalunya) que té com a objectiu fomentar l’ús de la bicicleta
entre els estudiants i els joves en general per desplaçar-se habitualment per la ciutat i,
especialment, fins a l’institut, i que s’incentiva als IES de Valls a que formi part de la xarxa
de bici-instituts de Catalunya.

9.2.2. Creació d’itineraris més segurs per a bicicletes. Senyalització i difusió

Pels desplaçaments urbans sempre que sigui possible es proposarà un itinerari en bicicleta per les
vies locals (no vies de pas). 

- En zones de prioritat per vianants està garantida la seguretat del ciclista.



- En zones 30, la diferència entre la velocitat del vehicle i del ciclista permet compartir la
calçada garantint la seguretat del ciclista.

Figura  53  Coexistència de bicicletes i vehicles en zones 30 (Font: RACC)

Pels desplaçament interurbans o urbans que no es puguin fer a través de vies locals,  caldrà
segregar el carril bici de la calçada per vehicles motoritzats, ja que la diferència de velocitats entre
ambdós vehicles pot provocar problemes de seguretat.

En l’àmbit de la xarxa ciclable les propostes del PMU es centren els punts següents:

 Pacificar el casc antic per garantir la seguretat dels desplaçaments en bicicleta en aquest
àmbit: aquest punt està estretament vinculat a la reconversió a carrers de plataforma única
amb limitació de la velocitat a 20 Km/h descrit en el capítol9.4.4.

 Crear un itinerari ciclable que connecti el polígon industrial amb el centre urbà. 

La connexió amb el polígon es planteja amb diferents tipologies d’itinerari en funció del tram. El
tram més proper al casc antic es proposa com a carrer de zona 30 (carrer de Vapor Maó –
carrer Mare Maria Güell). Davant de l’estació d’autobusos l’itinerari ciclable es pot fer passar
per  la  vorera  de  la  banda  d’est,  amb  amplada  suficient  per  localitzar-hi  una  vorera-bici
bidireccional (caldrà, però, ampliar el tram més proper a la rotonda d’accés a la ciutat). Un cop
en el Passeig de l’Estació, l’itinerari continuaria pel mig del passeig fins a l’estació de Renfe.
Per connectar amb el barri del Fornàs, es proposa que l’itinerari continuï pel carrer del Tren
coexistint amb el vehicle privat (zona 30) i pel pas inferior del carrer Avenir mitjançant una
vorera-bici  bidireccional  (es proposa destinar  la  vorera de la  banda est  a les  bicicletes  i
mantenir la vorera de l’altra banda per vianants). Un cop al carrer Francesc Gumà Ferran,
l’itinerari  continuaria  segregat  en  vorera  (vorera-bici  unidireccional  per  sentit)  fins  al  Pg.
President Tarradellas, per on transcorreria per l’eix central.

El tram més delicat de tot el recorregut de connexió amb el polígon és l’encreuament de l’N-
240, que fa de barrera entre la ciutat i el polígon. Per  tal de superar-la, i tenint en compte que
el cost d’ampliar el taulell del pont no és assumible per l’Ajuntament, es proposa utilitzar el
marge actual dels vorals per fer passar l’itinerari no motoritzat construint-hi una vorera a la
banda  oest  per  continuar  l’itinerari  fins  al  carrer  dels  Artesans.  L’amplada  del  voral  és
d’entre1,5-2 metres per banda, de manera que l’amplada de la vorera podria fer un mínim de 2
metres. 

Es tracta d’un itinerari compartit per bicicletes i vianants, malgrat que l’amplada de les voreres
amb carril bici recomanada per Manual de vies ciclistes de Catalunya és de 4 metres. En
aquest cas, la secció del pont no permet assolir aquesta recomanació. 
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Fer passar el recorregut per la banda oest topa amb el ramal d’accés a l’N-240 en sentit nord.
Per tal de garantir la seguretat viària del vianant i  la bicicleta en aquest punt, es proposa
localitzar-hi un semàfor d’advertiment del pas de vianants i ciclistes.

A partir d’aquí es proposa construir al llarg del carrer dels Artesans un carril bici segregat en
calçada amb elements físics separadors atès l’elevat trànsit de vehicles pesants. 

En un horitzó superior al del PMU (més enllà del 2019), es recomana connectar l’itinerari del
carrer dels Artesans amb el carril bici del nord del polígon. 

 Connexió dels centres d’educació secundària (IES) amb els equipaments esportius del Vilar i
el  Fornàs: l’itinerari  ciclable de connexió amb el polígon,  connecta l’IES Narcís Oller  amb
l’equipament esportiu del Fornàs. Per connectar-lo també amb l’equipament esportiu del Vilar,
es proposa donar continuïtat l’itinerari ciclable del Pg de l’Estació a través del carrer Prat de la
Riba,  suprimint  l’aparcament  en  semibateria  de  la  banda  nord  per  ampliar  la  vorera  i
senyalitzar un carril  bici.  D’altra banda, l’IES Jaume Huguet també estarà connectat als 2
equipaments esportius municipals, reconvertint a zona 30 els carrers Cor de Maria, Pantà i
Sant Benet (tots ells perimetrals a l’escola del Cor de Maria i, per tant, millorant també la
seguretat a l’entorn del centre educatiu), juntament amb el pont del carrer de l’Escorxador.
D’aquesta  manera,  tenint  en  compte  les  actuacions  del  capítol  9.4.5 es  crea un  itinerari
ciclable continu, alguns trams compartit amb el vehicle motoritzats i altres trams segregat, des
de l’IES fins als dos equipaments esportius.

 Potenciar els desplaçaments intramunicipals en bicicleta a través de la xarxa de camins.

La xarxa de camins municipals permet connectar Masmolets i Fontscaldes amb el polígon
industrial per la banda nord. També amb la Urbanització Bon Sol i el barri del Fornàs, tot i que
en aquests casos seria necessari localitzar nous passos de vianants en l’N-240. 

A través de la xarxa de camins i del carril bici de l’N-240 es podria connectar amb la banda
nord del polígon industrial. La distància a recórrer és de 5 Km. En aquest cas, però, seria
convenient l’arranjament del carril bici actual. 

En la segona fase del PMU (més enllà del 2019) es planteja l’arranjament d’aquest carril bici i
la millora de la permeabilitat  de l’N-240 a través d’aquests nous passos de vianants. Així
mateix, es considera interessant fer una connexió directa entre els nuclis de llevant de l’N-240
amb el centre urbà a través del camí que connecta l’N-240 amb l’accés principal de la ciutat
(Anselm Clavé). Aquesta connexió, però, està condicionada a l’ampliació del pont del torrent
del Catllar.

9.2.3. Creació de nous espais d’aparcament de bicicletes

La disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destí dels desplaçaments és
una condició imprescindible per a l’ús de la bicicleta. Així,  a més de l’aparcament als edificis
destinats a habitatge, cal actuar sobre l’aparcament en destinació o en punts de canvi de mode de
transport, com per exemple: les estacions de ferrocarril i d’autobusos, els equipaments escolars,
els centres comercials i centres urbans, els equipaments col·lectius d’atenció a la ciutadania, els
equipaments esportius i de lleure, i els llocs de treball. 

Es proposa, doncs, localitzar aparcaments per a bicicletes en els següents punts:

 Estacions d’autobusos i de Renfe

 Muralla del Carme, proper al centre cívic La Fusta



 Plaça del Blat (escola oficial d’idiomes), plaça del Pati i plaça del Carme

 Zona esportiva del Vilar i del Fornàs

 Pg. dels Caputxins, davant de la biblioteca

 Centres educatius: IES Narcís Oller, IES Serra Miramar, IES Jaume Huguet, Escola Candela i
Cor de Maria (sempre que sigui possible es localitzaran en el recinte interior del centre, per
donar més seguretat)

 Locals de les colles castelleres (també en aquest cas, si és possible, es localitzaran dintre del
recinte)

 Nova biblioteca Carles Cardó 

El sistema d’aparcament recomanat per a la via pública és l’universal en forma de “U” invertida, en
què les bicicletes es subjecten pel quadre i les rodes, oferint estabilitat i seguretat. La distància
recomanada entre les bicicletes és de 80 cm.

Figura  54 Dimensions bàsiques de l’aparcament per bicicletes. (Font: DPTOP)

La localització  de l’aparcament  de bicicletes  en l’exterior,  cal  que sigui  visible per tal  d’evitar
robatoris i proper a l’entrada de l’edifici, garantint una amplada lliure de pas suficient als vianants.

9.2.4. Assignació de costos: xarxa de bicicletes

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb la xarxa de bicicletes:
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ACTUACIÓ UBICACIÓ
AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI
APROX. (sense IVA)

COST
INVERSIÓ

(€)

Desplaçament equip senyalització (vertical i horitzontal) - 1 675 €/unitat 675

Zona 30

Senyalització horitzontal marca velocitat màxima R-301
C. Del Tren, C. Vapor de Maó, C. Mare Maria 
Güell, Cor de Maria, Pantà, Sant Benet, Pont 
de l’Escorxador

16 45 €/unitat 720

Carril bici segregat en calçada
Senyalització horitzontal de carril-bici bidireccional 
segregat en calçada amb elements físics de separació 
de la resta de vehicles i una amplada mínima de 2 m

C. Francesc Gumà i Ferran; C. Artesans; 1.868 35 €/unitat 65.389

Carril bici segregat en vorera

Senyalització de carril-bici bidireccional segregat en 
vorera amb una amplada mínima de 2 m.

Pg. de l'Estació; C. Francesc Gumà i Ferran; 
Pg. President Terradellas; davant estació 
d'autobusos

1.574 25 €/ml 39.353

Construcció/senyalització de carril-bici bidireccional 
segregat en vorera amb una amplada mínima de 2 m

Accés pont sobre l'N-240 i pont (connexió 
polígon); rotonda accés Anselm Clavé; Prat 
de la Riba

572 70 €/m2 40.028

Senyalització de cohabitació de vianants i bicicletes, 
amb velocitat màxima de 5 km/h i prioritat per als 
vianants

Pont sobre l'N-240 (connexió polígon) 2 250 €/unitat 500

Senyalització vertical carril bici
Senyalització vertical carril bici - 20 250 €/unitat 5.000

Passos de vianants

Nous passos de vianants

Francesc Gumà i Ferran-Camí d'Alió; 
Francesc Gumà i Ferran-Camí del Fornàs; Pg.
President Terradellas banda nord; Artesans-
ramal accés N-240; Artesans  (4 passos de 
vianants per millorar la permeabilitat del 
carrer)

8 800 €/unitat 6.400

Eliminar passos de vianants Tren-Avenir; Tren-Francesc Gumà i Ferran 36 15 €/m2 540
Recol·locar passos de vianants Tren-Avenir; Tren-Francesc Gumà i Ferran 2 800 €/unitat 1.600
Construcció de guals per a vianants de vorera 
rebaixada, adaptats a PMRs

Anselm Clavé-Pg. de l'Estació 2 450 €/unitat 900

Semaforització
Semàfor àmbar intermitent 11/200 amb tecnologia 
LED, Model COMPACT-LED 

Artesans-ramal accés N-240 1 340 €/unitat 340

Aparcament bicicletes 17 punts amb 5 barres cadascun 85 115 €/unitat 9.775

Cost total PMU 2014-2019 (€)     171.220

9.3. Mobilitat en transport públic

9.3.1. Millores en el servei d’autobús urbà

Per tal  de millorar  el  servei  urbà d’autobusos i  potenciar  el  canvi  modal  és creu convenient
clarificar els recorreguts i els horaris  ja que el recorregut de les dues línies urbanes és variable en
funció de l’expedició del dia, fet que porta confusió i dificulta a l’usuari la coneixença de l’oferta del
servei. 

Aquest replantejament de l’oferta urbana d’autobusos porta associat un increment dels costos
d’explotació que actualment no és assumible per l’Ajuntament. De manera que aquesta mesura es
planteja  per més enllà  del  2019,  horitzó del  PMU. D’altra banda,  caldrà tenir  en compte les
consideracions contemplades en la xarxa de transport públic de l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada del POUM un cop s’aprovi definitivament, adequant-les als nous sectors que s’hagin
desenvolupat. 

A continuació  es recullen  els  aspectes que es consideren importants per a realitzar  aquesta
reestructuració:

 Establir recorreguts estables integrant les diferents extensions en un recorregut unitari. 



 Establir freqüències regulars que no superin l’hora.

 Crear  una nova parada a l’estació  de Renfe,  tot  i  que l’oferta  ferroviària  presenti  dèficits
actualment.

 Facilitar el transbordament entre les diferents línies urbanes mitjançant parades comunes.

 Donar servei al barri de Sant Josep Obrer, que concentra un volum important de la població i
que l’oferta actual no serveix. 

 Millorar la cobertura del servei en la banda oest del polígon industrial.

 Establir un servei de transport a la demanda per donar servei a la Residència de l’Alt Camp
que connecti amb el centre del nucli urbà (enlloc de perllongar el recorregut en més de 2Km es
considera més eficient impulsar un servei de taxi a la demanda). Per fer possible aquest servei
és necessari un cert compromís dels taxistes de Valls. 

 Tenir en compte l’impacte del reforç escolar en l’operativitat del servei urbà d’autobús. Si no es
volen modificar recorreguts ni freqüències durant els períodes punta d’entrada i sortida de les
escoles caldrà ampliar el material mòbil i de personal disponible per mantenir aquest servei.

9.3.2. Millores en la senyalització i l’accessibilitat de les parades d’autobús

Tal i com s’indica en el capítol de diagnosi, hi ha 4 parades en les que no es localitza senyalització
indicativa de parada (pal o marquesina): C. Alt Camp (senyal), C. Pont St. Pou (La Fraternal),
Residència Ballús i  Cementiri. Es proposa, doncs, localitzar pals de parada en cadascuna amb la
informació corresponent a horaris i recorreguts de les línies que hi fan parada.

La parada dels Blocs Muñoz (sentit centre urbà) i la parada de l’IES Narcís Oller tenen una imatge
que no correspon amb la de la resta de parades; es proposa, doncs, homogeneïtzar la imatge
localitzant-hi nous pals de parada amb la informació corresponent del servei de transport públic.

Es proposa, d’altra banda, eliminar les 2 parades que no estan en ús per evitar confusions: 

 antiga parada 3 de 9, al Pg. Del President Tarradellas; 

 antiga parada Casa Caritat, a la Crta. del Pla

Pel que fa a l’accessibilitat es fan les següents propostes de millora:

 Parada C. Alt Camp (Farmàcia): eliminar una part del cordó d’aparcament per tal de facilitar
l’apropament de l’autobús a la vorera i facilitar l’accés al vehicle.

 Parada Blocs Muñoz (sentit centre): pavimentar l’illa on es troba ubicada la parada i localitzar-
hi guals accessibles. El projecte de millora de la Crta. del Pla entre el cementiri i l’N-240 també
millorarà l’accessibilitat de la parada Urbanització Miramar.

 Mas Clariana: localitzar guals accessibles en l’entrada al gual del carrer Bisbe Mora. 
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9.3.3. Promoure l’integració del servei d’autobús urbà a l’àmbit integrat de l’ATM del
Camp de Tarragona 

La finalitat principal del sistema tarifari integrat és contribuir a posicionar el transport col·lectiu com
a un sistema únic, global,  que sigui competitiu enfront del vehicle privat, per tal de fer-lo més
atractiu als usuaris actuals i potencials.

Un sistema de tarifes fàcil d’entendre i basat en principis acceptables per als ciutadans col·labora
a potenciar  la imatge del transport col·lectiu a partir  del moment en què els diversos serveis
d’autobús i tren són percebuts com una xarxa integrada i unitària.

Entre els principis específics del sistema tarifari destaquen:

 Permetre el desplaçament amb diferents operadors de transport fent servir el mateix títol i
sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa.

 Fer els transbordaments més fàcils i barats mitjançant sistemes de validació que permetin la
despenalització dels transbordaments.

 Preu orientat a donar avantatges al client freqüent (fidelització).

 Homogeneïtzar la informació sobre els serveis.

L’ATM del Camp de Tarragona gestiona des d’octubre de 2008 el sistema tarifari integrat del
Camp de Tarragona que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents sistemes de transport (bus
urbà, interurbà i tren) amb una única targeta. L’àmbit de l’ATM del Camp de Tarragona, comprèn
un total de 132 municipis dividits en cinc zones. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els
mitjans necessaris per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Es tracta, doncs, d’un sistema senzill que facilita moure’s lliurement pel Camp de Tarragona amb
importants  avantatges  econòmics.  Permet  fer  un  desplaçament  (origen  -  destinació)  amb
transbordaments sense cost dins d’un límit horari.

Des del PMU es recomana incorporar el servei d’autobús urbà de Valls al sistema tarifaria integrat
de l’ATM com a actuació per a potenciar l’increment de viatgers dels serveis de transport públic. 

El  preu  superior  dels  abonaments  de  l’ATM així  com aquest  increment  potencial  del  volum
d'usuaris podria ajudar a reduir el dèficit d'explotació del servei, tenint en compte que l'únic cost
associat a aquesta actuació seria el cost d'implantació de les màquines validadores. 

Cal tenir en compte, d’altra banda, la implantació de la T-Mobilitat a curt termini. La T-Mobilitat és
un nou instrument tecnològic, impulsat des del Govern de la Generalitat de Catalunya i l’ATM, que
permetrà  al  ciutadà  disposar  d’una  única  targeta  per  a  tots  els  seus  desplaçaments  i  que
substituirà els títols de transport actuals per una aplicació de transport continguda en un xip amb
validació sense contacte.

Es  recomana,  doncs,  esperar  a  que  la  T-Mobilitat  s’implanti  per  a  evitar  duplicar  el  cost
d’implantació de les màquines validadores dels autobusos. 

9.3.4. Implantació de les mesures proposades en el PTVC

El Pla de Transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, proposa una reestructuració de les
diverses xarxes de transport públic de Catalunya. 



En l’àmbit del Camp de Tarragona, el PTVC proposa la creació d’un servei de rodalies que es
configura en 4 línies, amb un eix central entre Tarragona i Reus pel qual transcorren 3 d’aquestes.
La L3 connecta Tarragona i Reus amb Alcover i La Plana-Picamoixons. En el cas de Valls, la
implantació dels serveis dependrà de la connexió ferroviària entre Alcover i Valls 

Tal i com indica el pdM del Camp de Tarragona, la connexió de Valls mitjançant Rodalies als
principals nuclis de població del Camp de Tarragona és bàsica per la correcta vertebració del
territori. Tot i que en termes de volum de trànsit diari, el corredor Valls – Tarragona resta lluny dels
4 principals corredors de mobilitat de l’àmbit, és el cinquè eix en volum de desplaçaments, i per
tant, cal oferir una alternativa ferroviària als habitants de l’Alt Camp.

Malgrat la importància de la implantació d’un servei de rodalies que connecti Valls amb la capital
del Tarragonès i del Baix Camp, no es preveu que en l’horitzó del PMU estigui executat tenint en
compte el context econòmic actual.

És per aquest motiu que el PMU centra les millores del servei interurbà de transport públic en les
millores  previstes  pel  PTVC associades  a  la  xarxa  interurbana  d’autobusos.  La  proposta  de
millores del servei pendents a executar és la següent:

 Serveis cada 2 hores entre Valls i Montblanc: 

L’increment  dels  serveis  entre  Montblanc  i  Valls  millorarà  també  la  connexió  entre  Valls  i
Picamoixons, actualment connectats amb 10 exp/dia de dilluns a dijous i amb 14 els divendres
feiners.  Els  desplaçaments  entre  Valls  i  Picamoixons  representen  un  35%  dels  fluxos
intramunicipals. 

9.3.5. Millora de la connexió ferroviària entre Valls i Barcelona

Actualment  són  2  les  expedicions  per  sentit  que  connecten  de  manera  directa  Valls  amb
Barcelona a través de la línia R13. Altres 2 expedicions connecten Valls amb Sant Vicenç de
Calders on es transborda a la línia R14 (expedicions coordinades horàriament) per arribar fins a
Barcelona (també en sentit invers). Hi ha un llarg interval de temps (6 hores en sentit Barcelona i 7
hores en sentit Valls) en el que no hi ha cap servei matí (entre les 8h i les 14-15h), quan seria bo
reforçar l’oferta afegint una nova expedició per sentit en període de matí. Es recomana, doncs,
que des de Renfe es tingui en compte aquesta millora. 

Atès els dèficits d’oferta ferroviària en l’estació de Valls, es recomana també coordinar horàriament
els nous serveis d’autobús entre Valls i Montblanc proposats en el PTVC amb els serveis regionals
de l’estació  de la  Plana Picamoixons que connecten Barcelona i  Lleida per tal  de millorar  la
connectivitat  regional  de  Valls  (creant  una  nova  parada  a  l’estació  de  tren).  Es  tracta  de  3
expedicions/dia  per  sentit.  En  el  cas  dels  serveis  que  connecten  el  tram  entre  La  Plana
Picamoixons  i  Tarragona,  la  coordinació  horària  bus-tren  entre  Valls  i  Picamoixons  no  es
considera tant necessària ja que el temps de trajecte global des de Valls a Tarragona per aquests
desplaçaments  bimodals  supera  el  temps  dels  serveis  directes  i  semidirectes  entre  les  dos
capitals, i que per tant, no és una alternativa competitiva.

D’altra banda, es preveu que a curt termini entrin en funcionament serveis d’autobús llançadora
entre Valls i l’estació de tren de Tarragona, per tal de facilitar la connexió amb els serveis regionals
que  connecten  amb Barcelona.  Cal  dir,  que  és  especialment  important  que  aquests  serveis
estiguin  coordinats  horàriament  amb  els  trens  per  tal  de  reduir  al  màxim  el  temps  total  de
desplaçament.

Finalment,  resulta  també  especialment  important  la  coordinació  horària  dels  autobusos  que
connecten  Valls  amb  l’estació  ferroviària  del  Camp  de  Tarragona.  Es  proposa,  doncs,  que
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almenys  siguin  6  les  expedicions  per  sentit  que estiguin  coordinades  amb els  serveis  d’alta
velocitat amb parada al Camp de Tarragona. 

9.3.6. Ajustar els serveis de la línia Tarragona – Valls – El Pla de Santa Maria – 
Sarral amb als principals horaris d’entrada i sortida dels treballadors del 
polígon industrial

La línia que connecta Tarragona – Valls – El Pla de Santa Maria – Sarral dóna servei al polígon
industrial  de  Valls  fent  3  parades  al  llarg  de  la  Crta.  del  Pla  (intersecció  amb C.  Manyans,
intersecció amb Passatge Tallers i intersecció amb C. Basters). Per tant, aquesta línia connecta el
polígon  amb  2  dels  principals  municipis  d’origen  dels  treballadors  (segons  les  enquestes
realitzades el 25% dels treballadors són residents de Tarragona i el 6% del Pla de Santa Maria). 

També fa parada a l’estació d’autobusos de Valls i al Portal Nou, de manera que complementa a
la línia urbana d’autobús L2 polígon per donar servei a la població de Valls que treballa al polígon,
que representa el 46% dels treballadors enquestats. 

En període de matí i des del Pla de Santa Maria, la línia fa parada a Valls a les 7:35h i a les 9:05h,
i en sentit invers, a les 8:05h i a les 9:35h. Segons les enquestes realitzades l’horari d’entrada es
concentra principalment a les 8h. 

Malgrat que l’hora de sortida no és tan concentrada, en les hores amb més moviment (14h, 17h i
18h, principalment) no hi ha oferta de serveis interurbans (tampoc de la línia urbana). 

Es recomana, doncs, ajustar el màxim possible els horaris de les expedicions que fan parada a la
Crta. del Pla per tal de poder arribar al lloc de treball uns minuts abans de les 8h (per exemple,
retardar 10 minuts l’expedició que surt a les 6:50 de Sarral i avançar 20 minuts l’expedició que surt
de Tarragona a les 7:25h) sempre i quan no afecti negativament a la demanda actual de la línia. 

Per a que aquest ajust horari potenciï un increment de la quota del transport públic d’una part dels
treballadors del polígon, cal que hi hagi oferta en aquest mateix mode per a la tornada. El Pla de
Mobilitat Específic del polígon industrial de Valls (veure mesura 9.6.1) hauria d’analitzar amb més
detall  quines expedicions en sentit  tornada són les que tindrien més demanda i que per tant,
justificarien  la  creació  de  nous  serveis,  ficant  especial  atenció  als  horaris  de  sortida  dels
treballadors que entren a les 8h. 

9.3.7. Promocionar serveis sostenibles de taxi

Des del PMU de Valls es mostra la voluntat d’avançar cap a la gestió dels serveis del taxi d’acord
amb un sistema d’àrees territorials de prestació conjunta, tal com es recull el pdM del Camp de
Tarragona.  Aquestes  àrees permeten la  prestació  de qualsevol  servei,  urbà o interurbà,  que
comenci dins del seu territori, encara que no correspongui amb el municipi on estigui residenciat el
vehicle. L’objectiu final és que l’àrea territorial de prestació conjunta s’estengui per tot el Camp de
Tarragona. En una primera fase s’hauran d’aconseguir fórmules de coordinació intermunicipal.

Des del pdM del Camp de Tarragona es preveu realitzar un estudi per definir les ATT, així com
realitzar un inventari del parc de taxis actual i el seu rendiment ecològic.



9.3.8. Assignació de costos: xarxa de transport públic

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb la xarxa de transport
públic:

ACTUACIÓ UBICACIÓ
AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI APROX.
(sense IVA)

COST INVERSIÓ
(€)

Desplaçament equip senyalització 
(vertical i horitzontal)

- 1 675 €/unitat 675

Senyalització de parades existents 
sense pal ni marquesina

Alt Camp (Font), Cementiri, Residència 
Ballús, Pont St. Pou (Fraternal);  IES Narcís 
Oller, Blocs Muñoz sentit centre

6 400 €/ut 2.400

Millora accessibilitat: pavimentació Illa parada Blocs Muñoz 20 70 €/m2 1.400
Millora accessibilitat: construcció guals
per a vianants de vorera rebaixada

Parada Blocs Muñoz (sentit sud); itinerari 
accés parada Mas Clariana

2 450 €/ut 900

Implantació mesures PTVC
costos contemplats

en el PTVC

Cost total TPC PMU 2014-2019 (€)    5.375

9.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat

9.4.1. Criteris de jerarquització de la xarxa viària

La jerarquització de la xarxa viària s’ha dut a terme a partir de la classificació dels carrers en funció
del tipus de trànsit i de l’accessibilitat i funció social, ja que no tota la trama de carrers de Valls és
homogènia. Les vies amples i de major continuïtat, en general, estan més preparades per acollir el
trànsit de vehicles, mentre que altres, ja sigui per la seva estructura o pel tipus d’activitat que es
localitza en elles,  tenen un caràcter més cívic on adquireix molta més rellevància el  vianant.
Distingir la diferent funcionalitat de les vies és, per tant, molt important per aconseguir una mobilitat
sostenible.

A l’àmbit  urbà, els carrers corresponen a alguna de les tipologies següents i es caracteritzen,
seguint l’ordre presentat, per un grau d’impermeabilitat al trànsit creixent:

- Carrer  convencional  amb  limitació  de  velocitat  de  50  km/h. Aquests  carrers  es
caracteritzen per l’especialització de l’espai, amb separació física (vorada) entre calçada i
voreres. Tenen una permeabilitat transversal limitada i s’apliquen, en general, als carrers
de la xarxa bàsica.

- Carrer de zona 30. Representen la solució intermèdia entre els carrers convencionals i de
convivència  i  s’apliquen  als  carrers  de  la  xarxa  secundària.  També  en  aquest  cas,
persisteix la separació física per a segregar-ne els diferents usos però, per tal de garantir
una velocitat  màxima de 30 km/h, presenten una urbanització que incorpora elements
concrets de moderació del trànsit.

- Carrer de convivència. El  règim de prioritat  que té és invertit  a favor dels vianants i
ciclistes. S’apliquen als carrers de la xarxa secundària i la velocitat és limitada a 20 km/h.
El tractament global que reben aquests carrers es basa en la moderació de la circulació i
és similar al dels carrers de vianants, amb una urbanització a nivell sense separació física
entre l’espai destinat a la circulació de vehicles i el de vianants i ciclistes.

- Carrer de vianants. S’apliquen en carrers amb forta presència comercial i, per tant, de
vianants, i no admeten l’accés de la circulació general.

La nova jerarquia a l’àmbit urbà de Valls vindrà condicionada en gran part per la construcció de
nous vials perimetrals per la banda de ponent (A-27) i del sud (connexió C-37 i N-240). Tot i que
aquestes noves infraestructures no s’executaran en els propers 6 anys, la xarxa viària del municipi
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hauria d’arribar a aquest escenari en el que la totalitat del trànsit de pas s’elimina de les vies
urbanes i es traspassa a vies de tipus interurbà. 

En l’escenari del PMU 2014-2019 el canvi en la jerarquia viària està associat a la reconversió a
xarxa  local  del  carrer  de la  Costa del  Portal  Nou.  Mitjançant  senyalització  d’orientació  per  a
vianants caldrà potenciar l’aparcament del pont del Cabré habilitat en el procés de redacció del pla
com aparcament dissuasiu, a partir del qual l’accés fins al centre urbà es realitzi a peu. Seran,
doncs,  la Crta. de Picamoixons-Crta. Alcover i el carrer del Prado - pont carrer de l'Escorxador les
vies que s’hauran de potenciar  com a eixos d'accés al centre des del barri de les Comarques.

D’altra banda, també es proposa millorar l’accés nord al polígon industrial per la Crta. del Pla. En
aquest punt s’han detectat dues problemàtiques: en primer lloc, manca de connexió de la rotonda
localitzada  en  el  magatzem nord  d’Ikea  amb  la  Crta.  del  Pla,  i  en  segon  lloc,  es  detecten
problemes d’espai per als girs dels camions per accedir als laterals en el punt nord (també molts
camions passen de llarg perquè la senyalització és poc clara). 

Per donar desposta a les dues problemàtiques, es proposa construir-hi una nova rotonda que
connecti al nord la Crta. del Pla amb la rotonda de l’Ikea, des de la qual es creïn ramals al tronc i
també als laterals. 

9.4.2. Reducció de l’impacte del trànsit de pas

Tal i com es comenta en el capítol anterior, el trànsit de pas que circula per la banda de ponent de
la ciutat a través dels carrers de la Creu de Cames –Prado – Alt Camp, difícilment s’eliminarà fins
que no entri en funcionament l’A-27. 

Atès que aquest eix forma part dels principals itineraris de vianants i també dels itineraris escolars,
es  recomana  reforçar  la  seguretat  viària  per  reduir  l’impacte  dels  vehicles  que  hi  circulen,
especialment del trànsit de pas, en el sentit de reforçar la percepció d’entrada en zona urbana
consolidada. 

Per aquest motiu es proposen les següents actuacions:

 Limitar la velocitat a 30 Km/h (reconvertir zona 30 els carrers de la Creu de Cames, del Prado i
de l’Alt Camp): gairebé 1.400 vianants/dia circulen per la Creu de Cames associats als centres



docents. Es recomana marcar amb pintura rugosa la porta d’entrada al carrer de l’Alt Camp
(intersecció amb Portal Nou) i de la Creu de Cames on s’indiqui el límit de la velocitat i establir
marques horitzontals que recordin el límit de velocitat de circulació (30 km/h).

 Construir voreres al carrer del Prado (donar un caire més urbà).

9.4.3. Seguretat viària

Per tal de millorar la seguretat viària en algunes de les cruïlles urbanes es proposen els següents
canvis en la viabilitat dels carrers de Valls.

1. Carrer de la Fraternal amb carrer Creu de Cames:  

En aquesta intersecció de tres carrers es detecten 8 punts de conflicte. Tot i no suportar un trànsit
molt elevat es proposa reduir el nombre de punts de conflicte convertint a sentit únic el carrer
Fraternal, per accedir al barri de la Fraternal (hi ha millor visibilitat per accedir que per sortir).
D’aquesta manera els punts de conflicte es redueixen a la meitat. Amb aquesta actuació també es
proposa un canvi en la vialitat del primer tram del carrer Raimon Casellas, reconvertint-lo també a
sentit  únic  en  sentit  sortida  del  barri.  Així,  també es  redueixen  els  punts  de  conflicte  en  la
intersecció d’aquest carrer amb Creu de Cames.

Punts de conflicte en situació actual (esquerra) i proposta (dreta)
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2. Crta. de Picamoixons amb carrer del Portal Nou / Portal Nou amb carrer de l’Alt Camp  

Es tracta de dues interseccions molt properes, una d’elles en una via interurbana d’accés a la
ciutat, amb un nombre important de punts de conflicte ja que tots els carrers disposen de dobles
sentits de circulació. Amb l’objectiu de fer aquests moviments d’una manera més neta es proposa
la localització d’una rotonda compacta de 4 ramals que integri les dues interseccions en un únic
punt. 



3. Crta. de Montblanc amb el carrer Creu de Cames  

Es localitza una rotonda que no té cap utilitat ja que no trenca l’itinerari dels vehicles de la Crta. de
Montblanc. Es proposa eliminar-la per evitar confusions.

9.4.4. Creació d’una zona de trànsit pacificat

Es proposa pacificar la zona del barri antic ja que és on es concentra majoritàriament l’activitat
terciària del municipi i bona part dels equipaments municipals.  Les actuacions aniran dirigides
principalment a incrementar la superfície de carrers amb prioritat invertida.

La  pacificació  dels  carrers  del  barri  antic  pretén  millorar  el  confort  i  la  seguretat  dels
desplaçaments a peu, donant prioritat al vianant i a la bicicleta.

Per establir una zona de trànsit pacificat s’han considerat els criteris següents: 
- secció del carrer inferior a 6m 
- carrers amb elevada activitat comercial-social
- carrers que formen part dels principals itinerari de vianants 

L’àmbit de trànsit pacificat queda delimitat per les Muralles (Muralla de Sant Antoni, Muralla del
Castell i Muralla del Carme), que es proposen com a carrers de  zona 30.
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Figura  55 Àmbit de trànsit pacificat

9.4.5. Creació de zones 30 pacificades

Tal i  com s’ha esmentat  en capítols precedents, es proposen com a carrers de zona 30 els
següents carrers:

 Muralla de Sant Antoni
 Muralla del Castell 
 Muralla del Carme
 Carrer Alt Camp
 Carrer Prado 
 Carrer de la Creu de Cames

També es proposa actuar en els següents eixos de la xarxa secundària distribuïdora que formen
part dels principals itineraris de vianants:

 Carrers Abat Llort i Mossèn Martí 
 Carrer Avenir
 Carrer Vallvera
 Pont de l’Escorxador
 Carrer Pantà
 Av. Catalunya 
 Carrer de la Bòbila
 Plaça de la Xamora
 Carrer Mirador

I en els següents carrers de la xarxa local que també formen part dels principals itineraris de
vianants i escolars:

 Carrer Carles Cardó
 Carrers Santa Joaquina Vedruna i Francesc Rodon Queralt
 Passeig dels Caputxins 
 Carrer Cor de Maria



Figura  56 Proposta de carrers de zona 30

Aquesta mesura proposa actuar en 6,3 Km. Es tracta de vies de fàcil gestió que les exclusivament
de vianants. Amb aquesta mesura es potencien els desplaçaments a peu i en bicicleta millorant la
seguretat dels vianants i ciclistes. 

La proposta general que es fa en relació als carrers de zona 30 és la següent:
 Limitar la velocitat a 30 Km/h
 Senyalitzar de manera clara l’entrada a un carrer de zona 30 ja sigui localitzant senyalització

vertical o senyalització horitzontal.
 Localització de l’estacionament  al  costat  contrari  al  d’entrada dels  vehicles que venen pel

carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major visibilitat a la cruïlla.

Altres recomanacions són les següents:
 Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la visibilitat del

vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la visibilitat als passos de
vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició de l’estacionament en els 10 m
anterior al pas ja que es podrien donar casos d’estacionaments indeguts que afectarien a la
visibilitat del vianant).

 Amplada mínima recomanada per les voreres d’1,5 metres. 
 Suprimir l’aparcament en carrers amb secció inferior als 8 metres.
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Figura  57 Proposta de localització de l’aparcament

Figura  58 Millora en la visualització a les cruïlles (Font: DPTOP)

L’objectiu definitiu seria el de pacificar tots els carrers de la ciutat que no formin part de la xarxa
bàsica del vehicle privat amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat a 30. Cal, però, anar avançant per
parts, consolidant les zones 30 en diferents àmbits de la ciutat. En aquest sentit,  es proposa
començar actuant en els eixos esmentats amb la voluntat d’anar estenent aquesta tipologia de
carrers més enllà del 2019.

9.4.6. Senyalització d’orientació

La  senyalització  viària  urbana  és  un  sistema  de  comunicació  que  respon  a  una  necessitat
d’informació de la ciutadania i que ens permet relacionar-nos a la via pública i a l’espai urbà, que
estableix unes pautes de mobilitat adequades amb la finalitat d’augmentar la seguretat, l’eficàcia i
la comoditat de la circulació.



Per aquest motiu i atès que la darrera revisió de la senyalització d’orientació del municipi és del
1996, es recomana realitzar un Pla municipal de senyalització d’orientació (PMSO) que determina
quines són les interseccions urbanes que requereixen de senyals d’orientació, els pols d’atracció o
referències dintre del municipi i els pols d’atracció externs. Per tant, amb el PMSO es definiran
amb més de detall  quins són els llocs o serveis susceptibles de ser senyalitzats així  com la
localització dels panells orientatius. 

D’acord amb els objectius d’una mobilitat sostenible, la planificació de la mobilitat i la xarxa bàsica
han d’afavorir la preferència de la gent a anar a peu o en transport públic més que en cotxe
particular.  En  el  cas  de  Valls  serà  convenient  senyalitzar  l’itinerari  d’accés  a  les  zones
d’aparcament per tal d’evitar el trànsit pertorbador que es produeix quan es realitzen recorreguts
superflus abans de trobar un lloc on estacionar el cotxe.

D’altra banda, les propostes en quant a canvi de la viabilitat i reconversió d’alguns carrers de Valls
impliquen  la  col·locació  de  senyals  de  reglamentació,  per  tal  d’indicar  a  les  persones  que
condueixen les obligacions, limitacions o prohibicions especials que en cas de no ser respectades,
produirien una situació de perill per als usuaris i usuàries de la via.

En relació a les tipologies de carrers definits en el conjunt de propostes realitzat en altres apartats,
caldrà col·locar senyals d’indicació, per tal de facilitar als conductors/es certes informacions o
determinades característiques de les vies, que poden ser-los d'utilitat. 

Figura  59 Senyalització de carrer de convivència

Figura  60 Senyalització de carrer de zona 30

Figura  61 Senyalització de carrer de vianants
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Així  mateix,  per  tal  d’indicar  de  l’existència  dels  passos  de  vianants  es  col·locarà  el  senyal
d’advertiment de pas de vianants immediatament abans del pas. En el casos en el que s’utilitzin
passos elevats, en el sentit de la circulació es col·locarà uns metres  abans del pas de vianants
elevat un senyal vertical P-15a de perill ressalt amb una placa complementaria on s’indiqui “Pas
elevat” i immediatament abans del pas, un senyal vertical S-13 que indiqui la situació del pas de
vianants.

Figura  62 Senyalització de passos de vianants de ressalt

A les vies locals, i d’acord amb el criteri de minimització del nombre de senyals (Dossier tècnic de
seguretat viaria, SCT i DPTOP), en tractar-se de vies de poca circulació i itineraris curts que
generalment utilitzen els veïns del barri, a les cruïlles de carrers de sentit únic únicament caldria
posar-hi  el  senyal  d’entrada  prohibida  i  no  posar-hi  cediu  el  pas.  Això  ocasionaria  que  es
mantingués la prioritat a la dreta.

Figura  63 Senyalització recomanada en interseccions de vies locals. Font: SCT i DPTOP

9.4.7. Assignació de costos: xarxa vehicle privat motoritzat

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb la xarxa del vehicle
privat motoritzat:



ACTUACIÓ UBICACIÓ
AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI
APROX. (sense

IVA)

COST
INVERSIÓ

(€)

Desplaçament equip senyalització (vertical i 
horitzontal)

- 1   675

Interseccions giratòries
Supressió rotonda C. Creu de Cames 1   3.000

Canvis en la vialitat

Senyalització vertical direcció prohibida
C. Fraternal; C. Raimon 
Caselles;  

2 215 €/unitat 430

Zones 30
Senyalització horitzontal marca velocitat màxima 
R-301

(no s'inclouen les del 
carril bici)

35 45 €/unitat 1.575

Senyalització
PMSO   1   10.000

Cost total PMU 2014-2019 (€)     15.680

No s’inclouen els costos associats a les dues rotondes proposades (accés nord al polígon industrial i Crta. Picamoixons), ja que en
ambdós casos els costos van assignats al titular de la carretera.

9.5. Aparcament

9.5.1. Reducció de l’oferta d’aparcament en calçada

Algunes de les actuacions de millora de la xarxa de vianants afectaran a la distribució de l’espai
viari repercutint en l’oferta total d’estacionament. 

Concretament, l’ampliació de voreres i/o la reconversió a carrers de plataforma única implica en
alguns casos la supressió de places d’aparcament. En total el còmput ascendeix a 119 places, 79
lliures, 38 de zona blava i 2 de càrrega i descàrrega. No es considera que la supressió de les
places regulades de l’entorn de l’escola del Cor de Maria pugui ocasionar efectes negatius ja que
en l’entorn immediat hi ha l’aparcament de l’antic Escorxador, amb hores per plaça sense ocupar.
També es disposa de l’oferta del Pg. dels Caputxins, amb oferta buida per compensar la reducció
de l’oferta al carrer Rodon Queralt.

No es tracta tant d’una actuació pròpiament, sinó d’un efecte associat a la millora de la xarxa de
vianants que permet avançar cap a un major equilibri de la distribució de l’espai públic entre els
modes no motoritzats i  el  vehicle  privat,  i  de retruc,  reduir  les  facilitats  per  trobar una plaça
d’aparcament. 

9.5.2. Promoure els aparcaments dissuasoris

La demanda d’aparcament de més llarga durada associada a jornades de treball consumeix molt
espai públic al llarg del dia, motiu pel qual s’ha proposat la penalització de l’estacionament a la
calçada en les zones de més atracció de viatges, traslladant-lo a zones on no entra en conflicte
amb la demanda de curta durada.

Gran part  d’aquesta  demanda té  com a destinació  el  polígon  industrial  (punt  més important
d’atracció de mobilitat ocupacional). La resta de la demanda té com a destinació les zones més
centrals de la ciutat: casc antic i ravals perimetrals (est, nord i sud), Abat Llort, Mossèn Martí,
Caputxins, Eixample del S. XIX, Avenir i Vilar, zones en les que es detecta una ocupació superior
de les places no regulades, que en alguns períodes del dia supera a l’oferta.
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Per tal de donar servei a aquesta demanda i ordenar l’ús de l’aparcament no regulat, al llarg de la
redacció del pla s’han habilitat els aparcaments de Molls de l’Estació i del Pont d’en Cabré amb
140 i 19 places, respectivament, que complementen als aparcaments de la Cooperativa i del Barri
Vell. 

Es preveu que a curt termini també entri en funcionament l’aparcament de l’Hort del Carme, amb
una capacitat de 110 places. L’aparcament disposarà de 2 accessos, un a través de la Muralla del
Carme i un altre des del C. Progrés.

Es proposa, d’altra banda,  ordenar l’aparcament  de la Creu Roja (50 places) que ja s’utilitza
actualment. 

És important que aquests aparcaments en superfície estiguin correctament senyalitzats des de les
principals vies d’accés per tal d’evitar el trànsit d’agitació i que disposin d’un itinerari senyalitzat  i
segur per accedir a peu fins a la zona central del nucli urbà. 

D’altra  banda,  tot  i  que  amb  una  altra  finalitat,  es  preveu  l’habilitació  d’una  nova  bossa
d’aparcament al Fornàs – Santa Úrsula, amb una capacitat aproximada de 45 places, per donar
servei als residents d’aquest àmbit.

Figura  64 Localització dels aparcaments en l’escenari PMU 2019

9.5.3. Fomentar l’intermodalitat vehicle privat - tren

Per tal  de fomentar  la  intermodalitat  vehicle  privat  – tren es proposa d’una banda,  potenciar
l’aparcament dels Molls de l’Estació com a aparcament P&R vinculat a l’estació de tren atesa la
seva proximitat i, d’altra banda, transformar 5 places de zona blava en places reservades per a la
càrrega i descàrrega d’usuaris del tren (places Kiss&Ride).



És important que des de l’aparcament dels Molls de l’Estació es localitzi senyalització d’orientació
per a vianants fins a l’estació de tren. 

Figura  65 Proposta de localització de places Park&Ride i Kiss&Ride

9.5.4. Assignació de costos: aparcament

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb l’aparcament

UBICACIÓ
AMIDAMENT
APROXIMAT

PREU UNITARI APROX.
(sense IVA)

COST
INVERSIÓ (€)

Aparcaments dissuasoris
Creu Roja 50 750 €/plaça 37.500
Pl. Carme 110 750 €/plaça 82.500
Fornàs - Santa Úrsula 45 750 €/plaça 33.750

Senyalització P&R i K&R
Senyalització P&R i K&R 2 215 €/ut 430
Senyalització vianants 4 215 €/ut 860

Cost total PMU 2014-2019 (€)    155.040

9.6. Accés a zones industrials i centres de treball

9.6.1. Realitzar el Pla de Mobilitat Específic al polígon industrial de Valls

Els Plans de Mobilitat als centres generadors de mobilitat són un instrument bàsic que pretén
dotar-los d’una eina de planificació de la seva mobilitat tenint present tots els modes de transport. 

Una eina bàsica que possibilita l’elaboració i execució dels plans de mobilitat en zones on es
concentra l’activitat econòmica és la creació de la taula o consell de mobilitat, òrgan permanent de
participació i concertació que impulsa i supervisa l’elaboració i implementació del Pla de Mobilitat.
D’altra banda, el gestor de la mobilitat, figura que resulta d’aquests plans, serà el responsable de
la gestió, el control i l’organització de la mobilitat del polígon o l’equipament. 

El pla de mobilitat específic haurà de tenir en compte els següents principis:
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 Fomentar i donar preferència als mitjans de transport menys contaminants i socialment 
més justos (a peu, en bicicleta o en transport públic)

o Garantir itineraris adequats per als vianants i impulsar mesures concretes per a 
millorar l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda (PMR)

o Facilitar els desplaçaments en bicicleta. Per a això cal garantir un espai segur, 
còmode i directe per al ciclista, que connecti els principals punts d’interès amb el 
major nombre d’orígens possible, i adequar espais per a l’estacionament de 
bicicletes

o Aconseguir un transport públic funcional. Per això cal millorar la qualitat del servei 
als usuaris.

o Potenciar una cultura de mobilitat i accessibilitat sostenibles: cal sensibilitzar els 
usuaris per afavorir l’ús del transport públic, la bicicleta i a peu, i racionalitzar l’ús 
del vehicle privat.

 Crear les mesures apropiades per a què els usuaris de transport privat que no opten per 
altres mitjans alternatius puguin seguir utilitzant el seu actual sistema de transport 
minimitzant els impactes que aquest pugui causar en la resta de modes de transport

o Reduir l’accidentalitat i evitar les situacions de risc provocades pel trànsit.
o Plantejar solucions a la tensió que exerceix la demanda d’aparcament. Cal evitar 

que el cotxe ocupi la major part de la via pública, especialment voreres i passos de 
vianants.

Com a objectius concrets el pla haurà de fixar com a mínim els següents:
 Disminuir la participació del vehicles en el repartiment modal, incrementant el percentatge 

dels desplaçaments no motoritzats i en transport públic col·lectiu.
 Adequar els serveis de transport públic col·lectiu a les necessitats pròpies de cada polígon,

tenint en compte la seva tipologia.
 Augmentar l’ocupació mitjana del vehicle privat: una de les recomanacions del PDM del 

Camp de Tarragona és la de creació d’un servei propi de cotxe compartit per aquelles 
empreses amb més de 500 treballadors.

Es proposa, doncs, promoure la realització d’un Pla de Mobilitat específic al polígon industrial de
Valls. Aquest pla de mobilitat específic, a banda d’incorporar les actuacions pròpies d’un pla de
mobilitat, tindrà en compte especialment actuacions relacionades amb la gestió de l’aparcament
en destinació, la creació de xarxes d’accés per a vianants i bicicletes als centres de treball, el
foment  de  l’ús  del  van-pool,  impulsar  i  fomentar  incentius,  per  part  de  les  empreses,  per
potenciar pautes de mobilitat sostenible als seus treballadors/es, etc.

9.7. Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles

9.7.1. Realitzar campanyes de mobilitat sostenible i de sensibilització ambiental

Els impactes de la mobilitat en el medi ambient són molt variats i afecten a diferents aspectes del
medi, des de la contaminació atmosfèrica i acústica, a la fragmentació territorial per la construcció
de noves infraestructures de transport, o a l’esgotament de recursos, entre d’altres. 

L’educació ambiental es un procés que pretén aconseguir una modificació en la manera de pensar
de la societat amb l’objectiu d’aconseguir una transformació dels seus comportaments envers el
medi ambient. Aquesta sensibilització no només es redueix a l’etapa escolar, sinó també a la
població adulta.

Conscienciar  a  l’opinió  pública  sobre  la  necessitat  d’una  nova mobilitat  que  eviti  els  efectes
negatius del l’ús inadequat del vehicle privat i sensibilitzar-la sobre els impactes ambientals del



transport  i  les  solucions  alternatives  existents,  són alguns  dels  objectius  de la  realització  de
campanyes a favor de la mobilitat sostenible. A continuació s’esmenten algunes propostes en
matèria d’informació de mobilitat a la ciutadania:

- Fomentar la setmana de la mobilitat sostenible 
- Campanyes d’educació vial per a totes les edats.
- Campanyes  orientades  a  la  selecció  del  mitjà  de  mobilitat  més  adequat  per  a  cada

desplaçament, més en funció del cost econòmic, ambiental i social que dels hàbits o de la
comoditat.

- Cursos  de  formació  per  a  la  conducció  eficient,  ja  sigui  a  través  de  campanyes
específiques o a través de les autoescoles.

9.7.2. Potenciar el car-pooling a través d’un portal web

La baixa ocupació del vehicle privat provoca una de les ineficiències més destacades derivades de
l’ús del vehicle privat. Aquesta baixa ocupació comporta un alt consum d’energia i d’espai físic,
que demana un augment en la capacitat de les infraestructures viàries.

L’augment de l’ocupació mitjana dels turismes és una de les mesures que més pot incidir a la
reducció  dels  Veh*Km  a  la  xarxa  viària.  Hi  ha  dos  grups  d’usuaris  potencials  especialment
interessants per a compartir el cotxe: els treballadors/es i els estudiants. 

Per tant, es proposa fomentar el car-pooling entre la població de Valls captiva del vehicle privat per
desplaçar-se a altres municipis, amb la creació d’un portal web de cotxe compartit. 

En  aquest  portal  s’hauria  de poder  cercar  fàcilment  algú amb qui  compartir  el  cotxe  en els
desplaçaments quotidians, sense que l’usuari/usuària hagi de perdre temps buscant per la web.
Així mateix, el portal hauria d’integrar diferents WEB que es puguin crear en centres generadors
de mobilitat, on pot haver, a més, altres informacions sobre els sistemes de transport.

El servei, a més, propiciaria que persones que no tenen vehicle propi poguessin accedir a ofertes
de treball que impliquen un desplaçament a zones poc servides pel transport públic.

Amb aquesta mesura, doncs, s’augmentaria l’eficiència energètica, es reduirien els costos socials i
ambientals dels desplaçaments en vehicle privat i es donaria més accessibilitat als llocs de treball.

9.8. Altres actuacions

9.8.1. Objectius de mobilitat de referència per a Estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada (EAMG)

El Decret 344/2006 regula l’elaboració dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada per a uns
instruments d’ordenació territorial i urbanística concrets. El Decret obliga a determinar el volum de
nous desplaçaments que generarà i atraurà la nova actuació i pretén donar resposta al nou model
de mobilitat promogut per la llei de mobilitat a través del següents aspectes:

 Tenir present en el disseny i gestió del viari no només als vehicles motoritzats, sinó també
a vianants, bicicletes i al transport col·lectiu.

 Delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de mercaderies i establir quins
comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega. 
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 Incidir  en  la  política  d’aparcament:  establir  un  mínim  de  places  d'aparcament  per  a
automòbils en les noves promocions urbanístiques residencials; també introdueix previsió
d’aparcaments per a bicicletes.

 Fer participar als promotors en el finançament dels costos generals per l'increment de la
mobilitat 

El Decret estableix un seguit de directrius urbanístiques que el document de planificació haurà de
tenir en compte: l'amplada mínima dels carrers de zona 30 ha de ser de 10m, l'amplada mínima
els 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 2m sempre i quan coincideixi amb la xarxa
bàsica de vehicles, 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, ...

A banda dels requeriments del Decret 344/2006, es recomana que els EAMGs que es redactin en
l’àmbit municipal de Valls persegueixin els objectius establerts en el PMU, a l’hora que segueixin
les directrius marcades per l’EAMG del POUM de Valls, aprovat inicialment. 

A més, es determinen els següents requisits genèrics que els nous desenvolupaments hauran de
complir per tal de potenciar la mobilitat sostenible:

 Planificar els nous sectors urbans en base a una adequada jerarquització de la xarxa viària
mitjançant la definició de sentits de circulació (els carrers de la xarxa primària tindran un
màxim de dos carrils per sentit, i els carrers de la xarxa distribuïdora un màxim de carrils,
d’un o dos sentits de circulació),  l’ús d’elements reductors de la velocitat, senyalització
horitzontal i vertical i fonamentalment un adequat disseny de les seccions dels carrers.

 Els nous sectors de desenvolupament hauran de comptar amb una adequada oferta de
transport  públic  per  tal  de  garantir  una òptima connectivitat  amb el  centre  urbà i  els
principals centres generadors de mobilitat del municipi.

 Els nous carrers hauran de complir l’amplada útil mínima de voreres requerida en l’Ordre
VIV/561 d’1,80 metres. En cas que formin part de la xarxa principal de vianants, aquesta
s’ampliarà fins als 3 metres. 

 Tots els guals i passos de vianants hauran de ser correctament dissenyats per persones
amb mobilitat reduïda.

 Els nous sectors hauran de connectar-se a la xarxa de bicicletes proposada en el present
PMU. Els itineraris ciclables que transcorrin per la xarxa primària hauran d’estar segregats
del carril de circulació del trànsit motoritzat.

9.8.2. Progressiva renovació de la flota municipal de vehicle 

Amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental derivat de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, es
recomana la renovació de la flota municipal de vehicles en la mesura del possible tenint en compte
criteris de sostenibilitat. Algunes de les solucions poden ser les següents:

 Preveure en les licitacions que les inversions en vehicles més sostenibles per la gestió dels
serveis  municipals  vagi  a  càrrec  dels  adjudicataris  (residus,  serveis  de  transport
col·lectiu, ...)



 Per la flota municipal, fer un estudi de consums de combustible actuals i estalvis potencials
amb  vehicles  més  sostenibles,  preveient  un  calendari  raonable  d'amortització  de  la
inversió.

 Potenciar  un  canvi  desplaçaments  alternatius  dels  treballadors  municipals  quan  sigui
possible,  tenint  en compte que es tracta d'una ciutat  de mida mitjana (bicicleta,  moto
elèctrica, a peu...).

 Explorar  possibilitats  de  finançament  com el  rènting,  per  suavitzar  l'impacte  sobre  la
tresoreria municipal de l'adquisició de nous vehicles.

9.8.3. Difusió de les propostes del PMU 

A fi de donar a conèixer les propostes que es recullin  al Pla de mobilitat  a la ciutadania,  es
proposa fer-ne difusió per mitjà de fulls informatius i de la web de l’ajuntament, i d’una jornada de
presentació.

9.8.4. Desplegament i seguiment de les propostes del PMU 

Els Plans de Mobilitat  Urbana han de ser revisats cada sis anys.  Per tant,  l’any 2019 caldrà
actualitzar el PMU de Valls analitzant tot allò que s’ha fet i quines repercussions ha tingut sobre el
territori  i  quins efectes sobre la  mobilitat,  així  com continuar  detectant  mancances i  impulsar
mesures i/o estratègies per a la millora de la mobilitat municipal.  

En un primer pas es proposa realitzar un informe cada tres anys on es mostrin les actuacions
executades. En el moment de revisió del Pla caldrà fer un el treball de recollida de dades (pla
d’aforaments, enquestes, ...) per tal de poder estudiar l’evolució dels indicadors al llarg dels 6
anys.

9.8.5. Assignació de costos: accés a zones Industrials, comunicació i difusió

La taula inferior mostra el cost assignat a les actuacions relacionades amb la difusió, comunicació i
sensibilització:

ACTUACIÓ COST INVERSIÓ (€)

Redacció PME polígon industrial 15.000

Portal car-pooling 5.000

Difusió del PMU 1.500

Revisió bianual PMU
assumit per personal de

l'ajuntament

Campanyes* 3.500

Cost total PMU 2014-2019 (€) 42.500

* S’ha considerat una campanya anual.
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10. COST I PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

En aquest capítol es programen temporalment les actuacions proposades en tres horitzons:
Fase 1 (PMU 2014-2016), Fase 2 (PMU 2016-2019) i Fase 3 (+2019). Aquesta programació, en
part,  s’ha  fet  tenint  en compte les  limitacions  en les  disponibilitats  pressupostàries  per  als
propers 6 anys. 

D’altra banda, dins de cadascuna d’aquestes fases les actuacions també s’han classificat en
funció de la seva prioritat (1 i 2) d’acord els efectes de millora de la mobilitat que poden produir.

Finalment, és en aquest document en el que es determina el cost per cada actuació. 

Taula 22 Programació per fases i per grau de prioritat de les mesures del Pla.

Codi Nom actuació
Fase 1 
(2014-
2016)

Fase 2 
(2016-
2019)

Fase 3
(> 2019)

Grau de
prioritat

1 Creació d'itineraris més segurs per a vianants x x x 1
2 Millora dels itineraris d’accés a les escoles x   1
3 Millora dels itineraris de connexió de les zones comercials x   1
4 Marcar passos de vianants x x  1

5
Creació d’itineraris més segurs per a bicicletes. Connexió centre-
polígon industrial

x x  1

6
Creació d’itineraris que connectin els IES amb els equipaments 
esportius

x x  2

7
Potenciar els desplaçaments intramunicipals a través de la xarxa 
de camins

x x x 2

8 Arranjament del carril bici de l’N-240   x 1
9 Creació de nous espais d’aparcament de bicicletes x   2
10 Replantejar la xarxa d’autobús urbà   x 1
11 Millores en les parades en termes d’accessibilitat i senyalització x   2

12
Promoure l’integració del servei d’autobús urbà a l’àmbit integrat 
de l’ATM del Camp de Tarragona 

1

13
Millorar  la  connexió  en  transport  públic  amb  Montblanc  per
carretera

x x  2

14 Serveis llançadora entre Valls i l’estació de trens de Tarragona x x  1

15
Potenciar  la  intermodalitat  bus-tren  coordinant  els  serveis
interurbans de connexió amb l’estació de ferrocarril de Camp de
Tarragona.

x x x 1

16
Ajust dels horaris interurbans amb cobertura al polígon industrial
als principals horaris d’entrada i sortida dels treballadors.

 x x 1

17 Promocionar servis sostenibles de taxi 2

18 Jerarquització de la xarxa viària. x x x 2
19 Reducció de l’impacte del trànsit de pas x x x 1

20.1 Seguretat viària (canvis en la vialitat). Barri de la Fraternal x   2

20.2
Seguretat viària. Nova rotonda en l'intersecció Crta. Picamoixons - 
C. Portal Nou

 x  2

20.3
Seguretat viària. Supressió rotonda en l'intersecció Crta. 
Montblanc - C. Creu de Cames

 x  2

21 Creació d’una zona de trànsit pacificat x x  1
22 Creació de zones 30 pacificades x x x 1
23 Redacció del Pla municipal de senyalització d’orientació (PMSO) x   1
24 Promoure els aparcament de dissuasió x   1
25 Fomentar la intermodalitat vehicle privat-tren x   2
26 Realitzar el Pla de Mobilitat Específic a l’àmbit industrial de Valls  x  1

27
Realitzar  campanyes  de  mobilitat  sostenible  i  de  sensibilització
ambiental

x x x 1

28 Potenciar el car-pooling a través d’un portal únic x x x 1

29
Objectius de mobilitat de referència per a Estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada (EAMG)

x x x 2

30 Progressiva renovació de la flota municipal de vehicles x x x 2
31 Difusió de les propostes del Pla de mobilitat x   1
32 Desplegament i seguiment de les propostes del PMU x x  1

La taula següent mostra el cost de les actuacions. La inversió anual estaria al voltant de 0,55
M€/any durant la primera fase i dels 0,4 M€/any durant la segona. 



Taula 23 Cost de les mesures del Pla.

Codi Nom actuació
Fase PMU (2013-2019)

Més enllà
del 2019

ObservacionsFase 1 
(2014-2016)

Fase 2 
(2016-2019)

1, 2, 3 Millora de la xarxa principal de vianants 1.402.331 1.033.614   
4 Marcar passos de vianants 20.800 20.800   
5 Creació d’itineraris més segurs per a bicicletes. Connexió centre-polígon industrial

80.723 80.723
  

6 Creació d’itineraris que connectin els IES amb els equipaments esportius   
7 Potenciar els desplaçaments intramunicipals a través de la xarxa de camins     
8 Arranjament del carril bici de l’N-240     
9 Creació de nous espais d’aparcament de bicicletes 9.775    
10 Replantejar la xarxa d’autobús urbà     
11 Millores en les parades en termes d’accessibilitat i senyalització 5.375    

12 Promoure l’integració del servei d’autobús urbà a l’àmbit integrat de l’ATM del Camp de Tarragona

El cost d'implantació estaria associat a
les màquines validadores. Aquest cost
es pot veure compensat a mig termini 
amb una reducció del dèficit 
d'explotació del servei.

13 Millorar la connexió en transport públic amb Montblanc per carretera    Costos contemplats en el PTVC
14 Serveis llançadora entre Valls i l’estació de trens de Tarragona    Costos assignats a TES.
15 Potenciar la intermodalitat bus-tren coordinant els serveis interurbans de connexió amb l’estació de ferrocarril de Camp de Tarragona.    Costos assignats a TES.
16 Ajust dels horaris interurbans amb cobertura al polígon industrial als principals horaris d’entrada i sortida dels treballadors.     

17 Promocionar servis sostenibles de taxi
Sense cost assignat per a 
l'Ajuntament.

18 Jerarquització de la xarxa viària.   -
Costos assignats a TES, titular de la 
C-37 (millora de l'accessibilitat al 
polígon)

19 Reducció de l’impacte del trànsit de pas   -
Costos comptabilitzats en l'actuació 
20.

20.1 Seguretat viària (canvis en la vialitat). Barri de la Fraternal 430    

20.2 Seguretat viària. Nova rotonda en l'intersecció Crta. Picamoixons - C. Portal Nou    
Costos assignats al titular de la 
carretera (TES)

20.3 Seguretat viària. Supressió rotonda en l'intersecció Crta. Montblanc - C. Creu de Cames  3.000   
21 Creació d’una zona de trànsit pacificat   - Costos comptabilitzats en l'actuació 1.
22 Creació de zones 30 pacificades 1.125 1.125   
23 Redacció del Pla municipal de senyalització d’orientació (PMSO) 10.000    
24 Promoure els aparcament de dissuasió 153.750  -  
25 Fomentar la intermodalitat vehicle privat-tren 1.290    
26 Realitzar el Pla de Mobilitat Específic a l’àmbit industrial de Valls  15.000   
27 Realitzar campanyes de mobilitat sostenible i de sensibilització ambiental 10.500 10.500   

28 Potenciar el car-pooling a través d’un portal únic 5.000  
 

El cost del manteniment i actualització
del portal l'assumeix el personal de 
l'Ajuntament.

29 Objectius de mobilitat de referència per a Estudis d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG)     
30 Progressiva renovació de la flota municipal de vehicles     
31 Difusió de les propostes del Pla de mobilitat 1.500    

32 Desplegament i seguiment de les propostes del PMU    
Cost assumit per personal de 
l'Ajuntament

COST TOTAL PMU 2014-2019 (€) assignat a l'Ajuntament de Valls (€) 1.702.598 1.164.762  
TOTAL cost anual (€/any) 567.533 388.254  



11. INDICADORS DE SEGUIMENT

A continuació es defineixen i calculen una sèrie d’indicadors que han de servir per a avaluar
l’estat  actual dels diferents àmbits d’aplicació de les actuacions proposades en els capítols
precedents. Aquests indicadors hauran de ser actualitzats periòdicament a mesura que vagin
passant els anys de vigència d’aquest pla de mobilitat, amb l’objectiu de seguir una evolució
que permeti avaluar l’impacte de les diferents actuacions. Els indicadors s’han agrupat en 11
categories:  mobilitat  global,  vianants,  bicicletes,  transport  públic,  vehicle  privat  motoritzat,
aparcaments, distribució de mercaderies, seguretat viària i contaminació ambiental.

Nom indicador Definició
Valor
Actual
(2010)

Valor
Tendencial

(6 anys)

Valor
Objectiu
(6 anys)

Font Observacions

1. Global
1.1. Repartiment modal intern

1.1.1. A peu
Desplaçaments a peu x 100 /

Desplaçaments totals (mobilitat
interna dins del municipi)

58,32% 58,32% 59,48% EMQ 2006

1.1.2. En bicicleta

Desplaçaments en bicicleta x
100 / Desplaçaments totals
(mobilitat interna dins del

municipi)

0,00% 0,00% 2,26% EMQ 2006

1.1.3. En transport públic
Desplaçaments en TPC x 100 /
Desplaçaments totals (mobilitat

interna dins del municipi)
2,14% 2,14% 2,14% EMQ 2006

Mobilitat 
urbana: també
inclou el bus 
d'empresa i el 
transport 
escolar

1.1.4. En vehicle privat motoritzat

Desplaçaments en VP motoritzat
x 100 / Desplaçaments totals

(mobilitat interna dins del
municipi)

39,54% 39,54% 36,12% EMQ 2006

1.2. Repartiment modal de connexió

1.2.1. A peu
Desplaçaments a peu x 100 /

Desplaçaments totals (mobilitat
generada cap a fora del municipi)

2,75% 2,75% 2,75% EMQ 2006

1.2.2. En bicicleta

Desplaçaments en bicicleta x
100 / Desplaçaments totals

(mobilitat generada cap a fora del
municipi)

0,00% 0,00% 0,53% EMQ 2006

1.2.3. En transport públic
Desplaçaments en TPC x 100 /
Desplaçaments totals (mobilitat

generada cap a fora del municipi)
9,08% 9,08% 9,46% EMQ 2006

Mobilitat 
urbana: també
inclou el bus 
d'empresa i el 
transport 
escolar

1.2.4. En vehicle privat motoritzat

Desplaçaments en VP motoritzat
x 100 / Desplaçaments totals

(mobilitat generada cap a fora del
municipi)

88,16% 88,16% 87,26% EMQ 2006

1.3. Autocontenció
(població activa que treballa al

mateix municipi
70,42% 70,42% 70,42% EMO 2001

2. Vianants

2.1. Prioritat per a vianants
Xarxa viària exclusiva vianants o
convivència (km) x 100 / Xarxa

viària total (km)
10,0% 10,0% 13,0% PMU Valls

Xarxa viària 
total = 70,4km

2.2. Dèficit per a vianants

Xarxa amb dèficit (vorera de
menys de 0,9 m útils o inexistent)

(km) x 100 / Xarxa viària total
(km)

35,0% 35,0% 29,8% PMU Valls

3. Bicicletes

3.1. Xarxa per a bicicletes
Xarxa vies ciclistes (carril bici,

vorera bici, zona 30, etc.)(km) x
1000 / Població total

43,16% 40,6% 77,5% PMU Valls

Inclou vorera 
bici (>4m), 
carrers de 
plataforma 
única i carrils 
bici segregats

3.2. Xarxa ciclable
Xarxa vies ciclistes (carril bici,

vorera bici, zona 30, etc.)(km) x
100 / Xarxa viària total

15,52% 15,5% 29,6% PMU Valls



Nom indicador Definició
Valor
Actual
(2010)

Valor
Tendencial

(6 anys)

Valor
Objectiu
(6 anys)

Font Observacions

4. Transport Públic

4.1. Adaptació PMR autobusos
Vehicles adaptats x 100 / Total

vehicles
100% 100% 100% Forbus

4.2. Adaptació a PMR parades TP
Parades bus urbà + bus interurbà
adaptades x 100 / Total estacions

59,5% 59,5% 70,3% PMU Valls
22 d'un total 
de 37 parades 
en total.

4.3. Integració Tarifària Població amb integració tarifària 100% 100% 100%

Sistema 
d'integració 
tarifaria de 
l'ATM Camp 
de Tarragona

4.4.1 Cobertura del transport públic
Població sense connexió amb la

capital de comarca x 100 /
Població total

0,38% - 0 PMU Valls

Població de 
Mont-ral no té 
connexió 
directa a Valls 
amb TPC

4.4.2. Cobertura territorial del 
transport públic

Població amb parada autobús
urbà a menys 200 m x 100 /

Població total
74,00% - 74,00% PMU Valls

4.6.2. Cobertura territorial del 
transport públic

Població amb parada transport
interurbà a menys 500 m x 100 /

Població total
0,00%

4.5. Freqüència mitjana de pas

Per cada línia de bus: Temps de
servei / Núm. Expedicions dia, i

després fem la mitjana entre tots
els valors obtinguts.

1,28 1,28 1,28 PMU Valls
Mitjana de les 
dues línies 
urbanes

4.6. Parades amb marquesina
Parades servei de bus amb
marquesina x 100 / Parades

servei de bus totals
35,1% 35,1% 35,1% PMU Valls

13 parades 
amb 
marquesina de
les 37 parades
totals

4.10. Parades amb plataforma 
d'accés

Parades servei bus amb
plataforma d'accés (eixamplam.
vorera o vorera prefabricada en

zones d'aparcament, sense
aparcament) x 100 / Parades

servei bus totals

0,0% 0,0% 0,0%

5. Vehicle Privat Motoritzat

5.1. Turismes per habitant 
Nombre turismes x 1000 /

Població total
352,94 348,0 348,0

PMU Valls a
partir de

dades del
padró 2010

5.2. Motos per habitant
Nombre motocicletes i ciclomotors

x 1000 / Població total
75,93 103,4 103,4

PMU Valls a
partir de

dades del
padró 2010

5.3. Xarxa primària o bàsica
Xarxa viària bàsica (km) x 100 /

Xarxa viària total (km)
7,7% 7,7% 7,7% PMU Valls

5.4. Zones 30
Xarxa viària zona 30 (km) x 100 /

Xarxa viària total (km)
0,0% 0,0% 8,9% PMU Valls

6. Aparcament
6.1. Aparcament regulat en via 
pública

Places d'aparcament regulades x
100 / Places d'aparcament

13,9% 13,9% 13,2% PMU Valls

6.2. Cobertura aparcament en via 
pública

Places d'aparcament en via
pública x 100 / Turismes censats

80,7% 76,9% 77,5%

PMU Valls a
partir de

dades del
padró

6.3. Cobertura aparcament fora de 
via pública

Places d'aparcament fora de via
pública x 100 / Turismes censats

76,7% 79,2% 79,2%

PMU Valls a
partir de

dades del
padró

6.4. Índex de cobertura global 
d'aparcament residencial

Places d'aparcament en calçada i
fora de via pública x 100 /

Turismes censats
1,57 1,57 1,57

PMU Valls a
partir de

dades del
padró

7. Distribució Mercaderies



Nom indicador Definició
Valor
Actual
(2010)

Valor
Tendencial

(6 anys)

Valor
Objectiu
(6 anys)

Font Observacions

7.1. Intensitat de vehicles pesants
(IMD pesants tram * km del tram)
x 100 / (IMD total tram x km del

tram)
9,1% - - PMU Valls

Percentatge 
de pesants 
dins el nucli 
urbà de Valls 
(Font: 
aforaments 
automàtics)

7.2. Espai viari distribució urb. 
mercaderies 

Places estacionament per a
càrrega i descàrrega x 1000 /

Població total
4,98 4,68 4,60 PMU Valls

7.3. Zones càrrega/descàrrega 
Places estacionament per a
càrrega i descàrrega x 100

/Places d'aparcament
1,7% 1,7% 1,7% PMU Valls

8. Seguretat Viària
8.1. Víctimes mortals en accidents 
de trànsit 

Víctimes mortals àmbit urbà x
1000 / Població total

0 0 0 SCT

8.2. Accidents
Accid. amb víctimes àmbit urbà x

1000 / Població total
1,11 0,70 0,66 SCT

8.3. Víctimes vianants
Víctimes vianants àmbit urbà x

100 / Víctimes totals
42,9% - - SCT

8.4. Reduir l'accidentalitat 
Nombre accidents amb víctimes
per cada milió veh x km d'un any

0,82 0,53 0,53
SCT i PMU

Valls
9. Consum energètic i contaminació ambiental

9.1. Consum energètic del transport 

Consum final d'energia destinada al
transport (tep/any)

5.549 5.462 5.188 AMBIMOB-U

Consum final d'energia destinada al
transport (Kep/hab/any)

219 203 193 AMBIMOB-U

9.2. Emissions de GEH del sistema 
de mobilitat

Emissions CO2 (tones/any) 16.670 16.473 15.646 AMBIMOB-U

9.3. Emissions de contaminants 
atmosfèrics del sistema de mobilitat

9.3.1 PM10 Emissions de PM10 (tones/any) 19,07 18,14 17,15 AMBIMOB-U
9.3.2 NOx Emissions de Nox (tones/any) 99,31 70,13 67,43 AMBIMOB-U
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