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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 
MOBILITAT GENERADA 

 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix que els plans territorials d'equipaments o serveis, 
els plans directors, els plans d'ordenació municipal i els projectes de noves instal•lacions que es 
determinin per reglament, hauran d'incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
estableix que aquests estudis són una eina per a determinar a partir de l’aplicació de ràtios la mobilitat 
generada pels futurs desenvolupaments, i serviran per establir les xarxes de vianants, bicicletes i 
transport col•lectiu.  
 
Segons l’article 2 d’aquest Decret, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada: 
 
1. Avaluen l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova 
implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi 
els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 
 
2. També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per 
col•laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 
 
3. L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes 
caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el 
canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 

1.2 ÀMBIT D’ESTUDI 
 
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Valls. Es tracta d’un terme municipal de 55,3 km2 i de 25.084 habitants l’any 2012. 
 

Àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls  
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1.3 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de desenvolupament urbà 
i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport públic, les externalitats provocades 
per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la seguretat viària, són exigències contemplades per 
la normativa esmentada en el moment de realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de 
mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de 2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta 
Llei. 
 
En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la necessitat 
d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la ciutadania a l’accessibilitat en 
unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el mínim impacte ambiental possible. 
 
A l’àmbit municipal, Valls està obligat per la Llei 9/2003 de la Mobilitat a realitzar el Pla de Mobilitat 
Urbana (PMU), que és el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 
municipis de Catalunya, els continguts dels quals s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en 
el Pla Director de Mobilitat de llur àmbit, en aquest cas del Camp de Tarragona (actualment pendent 
d’aprovació final). El PMU de Valls es troba en fase de redacció.  
 
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. 
 

1.4 METODOLOGIA 
 
A continuació es presenta de manera esquemàtica la metodologia emprada per dur a terme el present 
estudi: 
 

Esquema de realització de les fases del present estudi. 
 Informació de base

Cartografia, estadístiques de població, 
parc de vehicles, oferta i demanda de 
les xarxes de transport i aparcament, 

estudis de mobilitat de l’Ajuntament de 
Vic, Planejament territorial, Enquestes 
de mobilitat, dades d’aforaments de la 

Diputació de Barcelona, DPTOP i 
Ministerio de Fomento

Treball de camp
Aforaments automàtics i 
manuals a la xarxa viària
Enquestes semafòriques

Enquestes als centres 
educatius (CEIPs i CES) i al 

CAP

Diagnosi
Mobilitat actual i funcionament de les 

diferents xarxes de transport

POUM
Memòria i plànols

Planejament territorial

Mobilitat generada i 
reserva de places 

d’aparcament 
Decret 344/2006

Distribució sobre el 
territori i per modes

Impacte de la 
mobilitat generada 
sobre les xarxes de 
transport previstes

Propostes
Avaluació de les 

propostes viàries i 
d’aparcament del 

POUM

Conclusions
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2 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 

2.1.1 TERRITORI I POBLACIÓ 
 
El municipi de Valls, capital de la comarca de l’Alt Camp, té una extensió de 55,3 km2 i una població de 
25.084 habitants l’any 2012 (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 45.299 habitants. La població de Valls representa més de la meitat del total del conjunt de la 
comarca (el 55,4%).  

Gràfic 1 Població dels municipis de l’Alt Camp 2012 (Idescat) 
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2.1.2 ZONIFICACIÓ. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER BARRIS. 
 
S’ha definit una zonificació detallada del municipi composada per 35 zones: 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  1 Subzonificació de treball. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
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 es van georeferenciar 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., la qual cosa ha permès territorialitzar la 
població per barris. 
 

 
Figura  2 Població per zones. Font: Elaboració pròpia. 
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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 
el 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 a la resta del territori 
municipal. 
 

Gràfic 2 Població per zones 
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Urb. Pla d'En Berga

La Franternal
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2.1.3 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, a l’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 
circular vehicles.  
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2.1.4 CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE MOBILITAT 
 
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, ... 

 

 
Figura  3 Situació i classificació dels equipaments. Font: Elaboració pròpia. 

 
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 
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sobretot el carrer de la Vallvera i carrer dels Xiquets de Valls formarien aquest eix comercial. En 
aquest eix es concentrava l’11,8% de la superfície comercial (4.830 m2). 

 

 
Figura  4 Localització dels eixos comercials de Valls. Font: POEC 2002 

 
El polígon industrial de Valls està 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). 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. 
 
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. 
 
En la zona del polígon industrial se situen grans superfícies aïllades d’establiments comercials, però que 
no es considera que formin un Parc comercial. 
 
Finalment, 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 
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2.1.5 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 3 Distribució del parc de vehicles 2010 (Ajuntament de Valls) 

Camió; 1.144

Remolc; 270

Motocicleta; 1.048

Tractor; 395

Turisme; 8.934

Ciclomotor; 874

 
 

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 s’ha 
anat estabilitzant fins a situar-se molt per sota de la mitjana comarcal, que va anar incrementant-se fins 
al 2007. 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 4 Evolució de l’índex de motorització de Valls, Alt Camp i Catalunya, veh/1.000 hab (a partir de dades d’Idescat) 
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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  5 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.)  
 

2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 

2.2.1 EMQ 2006 
 
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%). 
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Gràfic 5 Repartiment modal dels desplaçaments urbans i interurbans. Font: EMQ 2006 
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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. 
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Figura  6 Desplaçaments/dia feiner amb origen / destinació a Valls. Font: Elaboració pròpia a partir de l’EMQ 2006. 

 
El gràfic següent mostra el repartiment modal entre Valls i les principals ciutats qui té majors 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. 
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Gràfic 6 Repartiment modal dels desplaçaments entre Valls i les principals ciutats amb majors fluxos. Font: EMQ 2006 
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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. 
 

3 ANÀLISI DE LES XARXES DE TRANSPORT 
 

3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 

3.1.1 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). 
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Figura  7 Accessos més propers a la xarxa bàsica. Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’ICC 

3.1.2 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.  
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- 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.  
 

Alcover / Reus (C-37)

Tarragona (N-240)

Montblanc (N-240)

Picamoixons
Montblanc (C-14)

Projecte A-27
Pedreres

 
Figura  8 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 
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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 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 1 Costa del Portal Nou 

 
Fotografia 2 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 3 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 4 Pont sobre el torrent de la Xamora 

Xarxa secundària. Vies veïnals 
Aquest tipus de vies 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. 

3.1.3 INTENSITAT DE VEHICLES 
 
En el PMU de Valls es va realitzar una campanya d’aforaments de trànsit (2010) per tal de caracteritzar 
la demanda del vehicle privat motoritzat i crear l’aranya de trànsit del municipi, que es mostra a 
continuació. 
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Figura  9 Intensitat de trànsit en un dia feiner (veh/dia) 

 
Accessos: 
Dels dos aforaments automàtics realitzats a 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 a 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 7 Distribució horària dels veh/dia en els aforaments localitzats en els accessos al polígon: esquerra – accés nord; dreta – 
accés sud 
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Gràfic 8 Distribució horària dels veh. pesants/dia en els aforaments localitzats en els accessos al polígon: esquerra – accés nord; 
dreta – accés sud 
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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 9 Distribució horària dels veh. lleugers i pesants a l’accés de la Crta. de Tarragona 
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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 10 Distribució horària dels veh/dia: accés Crta. Picamoixons (esquerra); accés Crta. d’Alcover (centre); accés Crta. de 

Tarragona (dreta) 
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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 11 Distribució horària dels veh/dia en l’accés d’Anselm Clavé 
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A 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 12 Distribució horària dels veh/dia en els dos punts aforats que creuen la via del tren. 
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A 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 
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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 13 Distribució horària dels veh/dia en els dos punts aforats de la muralla. 
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Al 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 i es concentra també de 17-19h i amb 
una altra punta a les 13h. 
 

3.1.4 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 seva capacitat teòrica. 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 del PMU, 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.  
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Figura  10 Mapa del grau de saturació de la xarxa viària de Valls. 

3.2 XARXA 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 distància mínima cada habitant, obtenint així 
els camins més utilitzats per accedir-hi.  
 
A continuació es mostren algunes imatges d’aquestes assignacions pel camí mínim:  

   
Figura  11 Assignació pel camí mínim fins a l’Hospital (esquerra), zona esportiva el Fornàs (centre) i CAP (dreta). Font: Elaboració 

pròpia. 
 
Un cop revisades i corregides aquestes assignacions, es defineixen principals itineraris de vianants (20,6 
Km).  
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Figura  12 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 els 
següents: 
 
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  
 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  
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 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  

3.2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE CARRERS 
 
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’ha mesurat l’amplada de 67 Km de voreres de la xarxa viària de Valls. En el 65% dels 
quilòmetres 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 14 Tipologies de carrers de la xarxa de vianants 
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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 
 Carrer d'Eduard Castells 
 Carrer d'En Gassó 
 Carrer de Bonaventura Cases 
 Carrer de Francesc Puigjaner 
 Carrer de Guasch Homs 
 Carrer de l'Empordà 
 Carrer de l'Hort del Rector 
 Carrer de la Cort 
 Carrer de la Mitja Galta 
 Carrer de la Zeta 
 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 
 Carrer del Pati 
 Carrer del Quatre de Nou 
 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 15 Distribució per zones dels carrers exclusius de vianants 
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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 16 Distribució per zones dels carrers exclusius de vianants 
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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%). 
 
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.  
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Gràfic 17 Tipologia de carrers en funció de la xarxa de vianants per zones 
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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  13 Localització dels elements mal dissenys i/o ubicats. Font: Pla d’Accessibilitat de Valls 2002 
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Figura  14 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 5 Carretera del Pla    Fotografia 6 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 7 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 8 Carrer del Portal Nou      Fotografia 9 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. 
  

 
Fotografia 10 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.  



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE VALLS 

 
30

 
Fotografia 11 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 12 Crta. de Montblanc        Fotografia 13 Carrer de la Bòvila 

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 14 Carrer de la Creu de Cames 
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Figura  15 Tipologia de vorera de la xarxa de carrers. Font: Elaboració pròpia 

3.2.2 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. 
 

 
Figura 16 Pendent dels Carrers. Font: Elaboració pròpia. 

 

3.2.3 DEMANDA A PEU 
 
Es desprèn de les enquestes de mobilitat disponibles que en relació a la mobilitat urbana, el 27% dels 
desplaçaments per feina 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 
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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 (Font: PMU Valls). Pel 
que fa a la quota del mode a peu per accedir als centres educatius, es desprèn que pel conjunt de la 
mostra a escolars varia entre el 44 i el 52% en funció si és l’anada o la tornada al centre (Font: PMU 
Valls). 
 
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  17 Localització dels punts d’aforament de vianants. 

3.3 XARXA DE BICICLETES 
 
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  18 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 15 Carril bici amb senyalització vertical al polígon industrial (esquerra); Carril bici al barri de Clols (dreta) 
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Figura  19  Localització dels carrils bici de Valls. 

La gran part de la xarxa viària del nucli urbà de Valls té un 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. 

 

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. 
 
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. 
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Figura  20 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  21 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 l’hinterland l’àrea d’influència de 
la parada, el 74% de la població està coberta per una parada mentre que en un hinterland de 500 m la 
població coberta és del 95%. 
 

 
Figura  22 Cobertura de les línies urbanes d’autobús a 200m i 500m. Font: elaboració pròpia 

 
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. 
 
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 ). 
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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 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.  
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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.  
 
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. 
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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 1 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. 
 
Segons l’EMQ 2006, els residents de Valls realitzen 460 viatges/dia autobús interurbà (2,4% de la 
mobilitat interurbana). Les principals destinacions dels viatges en autobús són Tarragona, l’Espluga de 
Francolí, la Riba i Puigpelat. 
 
Es disposa de les següents dades de demanda anual facilitades per l’ATM del Camp de Tarragona: 
 

Taula 2 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 
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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). 
 
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 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.  
 
L’estació de Valls es localitza al nord del Passeig de l’Estació. 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. 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. 
 

 
Figura  23 Cobertura de l’estació de tren de la Plana-Picamoixons. Font: elaboració pròpia 
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Segons l’EMQ 2006, els residents de Valls realitzen 160 viatges/dia en ferrocarril, que representa el 0,9% 
de la mobilitat interurbana. Les principals destinacions dels viatges en tren són Barcelona i Vilanova i la 
Geltrú. 
 

3.5 APARCAMENT 

3.5.1 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  24 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). 
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Gràfic 18 Distribució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologies: nucli urbà de Valls. 
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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 19 Distribució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologies: nucli urbà de Picamoixons. 
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Les zones del nucli urbà de Valls amb una oferta no regulada més alta 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. 
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Gràfic 20 Distribució de les places no regulades per zones. 
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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 21 % Distribució de l’oferta de zona blava per zones 
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Gràfic 22 Distribució de les places de zona blava per zones 
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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. 
 
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: 
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Gràfic 23 % Distribució de l’oferta de CD per zones 
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Gràfic 24 Distribució de les places de CD per zones 
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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. 

3.5.2 DEMANDA D’APARCAMENT 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). 
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Gràfic 25 Ocupació de les places no regulades pels diferents períodes del dia 
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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 26 Ocupació de les places no regulades 
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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). 
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Gràfic 27 Índex de rotació: zona blava de tarifa no reduïda 
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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 28 Durada d’estacionament: zona blava de tarifa no reduïda 
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Gràfic 29 Durada mitjana d’estacionament: zona blava de tarifa no reduïda 
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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 
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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 30 % HxP ocupades: zona blava de tarifa no reduïda 
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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 31 Índex de rotació: zona blava de tarifa reduïda 
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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. 
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Gràfic 32 Durades d’estacionament: zona blava de tarifa reduïda 
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Gràfic 33 Durada mitjana d’estacionament: zona blava de tarifa reduïda 
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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. 
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Gràfic 34 % HxP ocupades: zona blava de tarifa reduïda 
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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%. 
 
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%).  
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Gràfic 35 Ocupació de les places CD: matí 
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Gràfic 36 Ocupació de les places CD: migdia 
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Gràfic 37 Ocupació de les places CD: tarda 
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L’ocupació mitjana al llarg del dia del conjunt de l’oferta analitzada és del 66%, representant el 39% 
l’ocupació per vehicles comercials. 
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Gràfic 38 Ocupació de les places CD: mitjana dia 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

10- Eixample del s. XIX

35- Vilar

4- Avenir

9- Cementiri

12-El Pati

16-La Xamora

1-Abat Llort

21-Mossèn Martí

27-Raval Est

29-Raval Sud

Ocupació vehicles comercials Ocupació turismes
 

 

3.5.3 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  25 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. 
 
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.  
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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 39 Evolució de l’ocupació de les places de  rotació: El 
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Gràfic 40 Durades d’estacionament de l’aparcament El Pati 
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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 41 Evolució de l’ocupació de les places de rotació: St. 
Francesc  

 

Gràfic 42 Durades d’estacionament de l’aparcament: St. 
Francesc  
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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  26 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.  
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Figura  27 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.  
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Taula 3 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 

 

3.5.4 DÈFICIT RESIDENCIAL D’APARCAMENT 
 
La comparació entre l’oferta i la demanda residencial d’aparcament dona lloc al paràmetre de 
dèficit residencial d’aparcament, que es pot entendre com la relació directa entre demanda i 
oferta residencial  
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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  28 Dèficit global d’aparcament residencial (esquerra) i dèficit infraestructural d’aparcament residencial (dreta) 

 

4 PLANEJAMENT VIGENT 
 

4.1.1 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. 
 

4.1.2 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 preveu l’execució d’un 
ramal específic de mercaderies per servir els polígons industrials de Valls i el Pla de Santa 
Maria. 
 
Així mateix, 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. 
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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. 
 

    
Figura  29 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. 
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4.1.3 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 contigus 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  30 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  31 Quadre sinòptic del servei de rodalia proposades al Camp de Tarragona: Font: PTVC 2008-2012 

 

5 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
El POUM preveu incrementar el sostre edificable en 1.216.231 m2, distribuint-se entre sostre 
residencial (55%), i sostre no residencial (45%: industrial-logístic i terciari). Es preveu la 
construcció de 6.680 nous habitatges. D’altra banda, la superfície associada als sistemes 
ascendeix a 357.845 m2 per a espais lliures i a 184.839 m2 per a equipaments. 
 
El POUM preveu els següent quadre de dades per cadascun dels sectors planejats: 

 
Proposta d’ordenació del POUM de Valls 

Àmbit o sector m² espais 
lliures 

m² 
equipaments 

m² sostre 
total 

Nous 
habitatges 

PPU-01 FREIXA  5.489 16.466 27.992 257 
PPU-02 RETO 9.186 3.062 31.233 287 
PPU-03 RUANES 10.128 5.064 25.825 237 
PPU-04 CAL GAIA 14.048 14.048 35.823 330 
PPU-05 COLL DE MOLA  (aprovat definitivament) 4.681 2.636 3.218 18 
PPU-06 TERRENY DELS HEREUS 2F (aprovat definitivament) 4.063 1.393 4.440 40 
PORTA DE NULLES 54.080 27.040 137.904 1.270 
PORTA ALCOVER 7.180 0 18.309 168 
PORTA PICAMOIXONS 79.920 79.920 203.796 1.878 
PORTA PLA DE SANTA MARIA 62.110 0 372.660 0 
PMU-01 VALLENSE 2.484 0 6.624 62 
PMU-02 FÀBRICA DEL GAS 5.894 0 14.313 134 
PMU-03 MOLINS 4.089 0 7.667 71 
PMU-04 CONVENT DEL CARME 9.358 5.615 29.946 280 
PMU-05 HORT DE PANDO 3.121 0 12.485 118 
PMU-06 LES PARELLADES 4.465 0 12.120 114 
PMU-07 BALCÓ DEL TORRENT 659 220 3.734 35 
PMU-08 FONT D'EN BOSCH 6.342 0 8.985 84 
PMU-09 MOLÍ DELS ÇACELADA 9.371 3.748 14.993 104 
PMU-10 PROVENÇA 8.775 2.600 13.975 104 
PMU-11 CASERNA 5.716 3.811 7.622 70 
PMU-12 CARRER BISBE MORA 1.725 13.800 15.648 162 
PMU-15 CARRER NOU 3.232 0 12.569 89 
PMU-16 FILADORS 2.708 271 9.025 81 
PMU-17 RAMON BARBAT 0 0 3.153 28 
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Àmbit o sector m² espais 
lliures 

m² 
equipaments 

m² sostre 
total 

Nous 
habitatges 

PAU-06 SANTA GEMMA 0 3.112 6.826 60 
PMU-13 CARRER DE MONTSERRAT 1.756 0 5.345 32 
PMU-14 TORRENT DE LA XAMORA 0 0 1.796 12 
PAU-01 ANTIGA FÀBRICA DASCA 1.743 0 23.050 162 
PAU-02 BIBLIOTECA POPULAR 172 0 888 8 
PAU-03 INDÚSTRIA-FORTUNA 1.149 0 6.586 36 
PAU-04 PRIORAT DEL LLEDÓ 866 0 2.892 22 
PAU-05 CAMÍ DEL BOSC 633 1.359 6.196 57 
PAU-13 PALAU DE REIG S1, fase 2 11.703 0 60.314 0 
PAU-07 L'ESCORXADOR 1.395 0 8.640 79 
PAU-08 LA FRATERNAL 1.405 0 2.115 13 
PAU-09 SOL I VENT 10.634 674 12.081 31 
PAU-11 COOPERATIVA DE FONTSCALDES 1.375 0 2.340 12 
PAU-12 LA CANDELA 446 0 3.948 28 
PAU-15 COOPERATIVA DE VALLS 1.849 0 3.472 0 
PAU-16 ISLASOL 3.067 0 21.032 0 
PAU-18 GASSÓ NORD 0 0 4.281 35 
PAU-19 CINEMA VALLS 0 0 669 5 
PAU-20 GASSÓ SUD 0 0 5.756 48 
PAU-21 CA PORTA 104 0 471 3 
PAU-22 TENNIS BON SOL 0 0 1.770 3 
PAU-14 CARRER PI DE VOLTOR 725 0 1.706 13 
Totals 357.845 184.839 1.216.231 6.680 

 
 
El POUM també considera altres sectors que no s’han tingut en compte en el present estudi a 
l’hora de calcular la nova mobilitat ja que no suposen sostre de nova implantació. Són els 
següents: PAU-10, PAU-17, PAU-23, PAU-24. 
 

6 MOBILITAT GENERADA PEL SECTOR 
 

6.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT 
 
La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos 
al futur POUM es calculen a partir de les ràtios mínimes de viatges/dia que s’indiquen a l’Annex 
I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada.  
 
En particular, els viatges generats degut a l’execució dels nous habitatges s’han calculat 
aplicant en primer lloc una ràtio de conversió a habitants i posteriorment una ràtio de viatges 
generats per habitant. 
 
La dimensió mitjana de les llars de Valls el 2001 era de 2,84 persones/habitatge (Idescat, 2001), 
essent la llar el conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge.  
 
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són els 
següents: 
 

Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 
Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 
Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 
Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 
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6.1.1 ÚS RESIDENCIAL 
 
La revisió del POUM preveu incrementar la superfície de sostre residencial amb 6.680 nous 
habitatges1. A banda dels habitatges nous, hi ha una superfície romanent de solars d’ús 
residencial de 43.000 m2, que representen uns 500 habitatges. A partir de la dimensió mitjana 
de les llars de Valls s’ha determinat un nombre total de 20.391 habitants. 
 
El nombre total de viatges generats i atrets per l’ús residencial en el conjunt del municipi és de 
61.174 viatges/dia.  
 

6.1.2 EQUIPAMENTS 
 
La revisió del POUM preveu incrementar la superfície destinada a equipaments en 184.839 m2. 
Considerant una edificabilitat neta d’1 per poder fer una estimació dels m2 de sostre totals i 
aplicant la ràtio del Decret, es generaran un total de 36.968 viatges/dia en els dos sentits. 
 

6.1.3 SÒL D’ACTIVITAT 
 
El nou POUM fa una reserva de sostre no residencial de 548.466 m2 st. Els usos previstos 
corresponen a industrial-logístic, comercial i d’oficina. La distribució del sostre no residencial per 
usos té en compte els següents aspectes: 
 

 Els sectors d’activitat amb ús industrial-logístic previstos són els següents sectors: PPU 
Porta Pla de Santa Maria, PAU-15 i PAU-16. Només en el cas del PPU es preveu que 
una part del sòl es destini a activitat comercial (es considerarà un 20%, que representa 
74.532 m2st dels 372.660 m2 st totals).  

 
 Per la resta del sostre no residencial es considera una distribució equilibrada entre sòl 

d’ús comercial i d’ús d’oficina.  
 
Caldrà també considerar el sostre romanent de solars d’activitat, que es comptabilitza en 
566.492 m2st. D’aquests, es considera que un 30% tindrà ús comercial (169.948 m2st).  
 
Amb tot, el sostre previst per ús industrial-logístic ascendeix a 719.176 m2, a 320.131 m2 per a 
ús comercial i a 75.651 m2 per a ús d’oficines. 
 
Ús comercial: 
 
Aplicant la ràtio del Decret per usos comercial resulta una mobilitat de 160.066 viatges/dia en 
ambdós sentits.   
 
Per a determinar quina part del nombre de viatges associats a l’ús comercial corresponen a 
mobilitat obligada, s’han aplicat les següents ràtios de l’ATM: 
 

 1 lloc de treball/75 m2 
 1,0345 viatges/treballador (en un sentit)  

 
Així, el nombre de nous treballadors/es serà de 4.268, els quals realitzaran 8.831 viatges/dia en 
els dos sentits. La resta dels viatges estaran associats a les visites (mobilitat no obligada) i es 
comptabilitzen en 151.234 viatges/dia. 
 
 
 
 
                                                      
1 Només es computen els nous habitatges. Així, els habitatges existents en nuclis de població en sòl no urbanitzable 
que el POUM vol regularitzar no es tindran en compte ja que la mobilitat associada és mobilitat actual.  
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Ús d’oficines: 
 
Aplicant la ràtio del Decret per ús d’oficina resulta una mobilitat de 11.348 viatges/dia en 
ambdós sentits. 
 
Ús industrial-logístic: 
 
En el cas del sostre d’ús industrial-logístic s’ha optat per utilitzar altres ràtios diferent a la del 
Decret per ús industrial. 
 
Aquestes ràtios són fruit d’una recerca de diferents fonts de dades, tant d’estudis ja existents, 
d’administracions, com de dades facilitades per empreses i centrals logístiques ja en 
funcionament. Es contrastarà el resultat obtingut seguint aquesta metodologia amb el que es 
proposa al Decret.   
 
Quant a la generació de llocs de treball, les ràtios de referència són les següents i s’extreuen de 
l’Estudi de mobilitat del Pla Director Urbanístic d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques 
del Penedès (CIMALSA-MCRIT, 2010): 
 

Ràtios de generació de llocs de treball per a usos logístics i industrials 
 Llocs de treball / 1.000 m2 sostre 
 H. Baixa H. Mitja  H. Alta Promig 
Logística empresarial 6,00 12,50 17,50 12,00 
Logística 3,50 5,00 10,00 6,17 
Indústria 5,37 6,72 7,87 6,65 
Promig 4,96 8,07 11,79 8,27 

 
Degut a l’incertesa del tipus d’empreses que s’instal·laran, s’utilitzarà la ràtio promig de 8,27 
llocs de treball/1.000 m2 sostre. Aplicant-la als 719.176 m2 de sostre industrial-logístic, s’estima 
que es generaran 5.948 llocs de treball. Segons l’EMQ 2006, el 73% de la mobilitat obligada 
atreta pel municipi de Valls és interna. Pels treballadors residents a Valls es considerarà que el 
50% fan jornada partida i que van a dinar a casa; per tant, que realitzen 4 viatges/dia. La resta 
dels treballadors realitzaran 2 viatges/dia. Amb aquestes hipòtesis, resulta que els treballadors 
de l’ús industrial-logístic realitzaran diàriament 16.261 viatges/dia en els dos sentits.  
 
Els viatges associats a les visites s’estima en el 20% dels viatges/dia dels treballadors (Font: 
Centro de Transportes de Màlaga), i per tant les visites representen una mobilitat de 3.252 
viatges/dia en els dos sentits. 
 
Es disposa de ràtios de furgonetes per logística de baixa rotació (0,5 furgonetes/1.000 m2 de 
sostre, font: CIMALSA), i per alta rotació (8 furgonetes/1.000 m2, font: Centre de Transports de 
Màlaga). Utilitzant la ràtio promig de 4,25 furgonetes/1.000 m2, resulten 6.113 furgonetes/dia 
per ambdós sentits que representen el mateix nombre de viatges, ja que es considera una 
ocupació d’1 persona/vehicle. 
 
Les ràtios de generació de vehicles pesants per a ús logístic es basen en les dades del Centre 
de Transports de Màlaga, així com de dades disponibles de CIMALSA de les centrals en 
funcionament. Així mateix, es disposa de dades de generació de camions de centres de 
distribució dins l’Estat Espanyol (Ikea, Decathlon, etc.). L’empresa Prologis, la qual dissenya 
naus logístiques de baixa rotació, considera una capacitat màxima de 5 camions/1.000 m2st. 
 
La taula següent recull les ràtios que s’han escollit per les diferents hipòtesis en base al recull 
de dades: 

Ràtios per a usos logístics 
 Ràtio camions/1.000 m2st Baixa rotació Ràtio camions/1.000 m2st Alta rotació 
Hipòtesi baixa 1 5 
Hipòtesi mitjana 2,5 8,13  
Hipòtesi alta 5 10 

 
D’altra banda, s’ha realitzat una recollida de dades d’empreses industrials existents de diferents 
tipus. En concret, es disposa de dades de superfície construïda i de nombre de camions 
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generats de 8 empreses (indústries alimentàries, sanitaris, components de vehicles i 
electrodomèstics).  
 
Les ràtios que s’utilitzen són les següents: 

Ràtios per a ús industrial 
 Ràtio camions/1.000 m2st 
Hipòtesi baixa 1 
Hipòtesi mitjana 3,5 
Hipòtesi alta 6 

 
La ràtio mitjana utilitzada serà de 4,7 camions/1.000 m2 de sostre, de manera que la generació 
de vehicles pesants estimada és de 6.760 camions/dia per ambdós sentits (que també 
representen 6.760 viatges/dia, amb una ocupació mitjana d’1 persona/vehicle). 
 
Amb tot, la mobilitat associada al sostre d’ús industrial-logístic ascendeix a 32.387 viatges/dia 
en els dos sentits. 

6.1.4 ZONES VERDES 
 
La superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 357.845 m2 de sòl. Aplicant la 
ràtio de generació de viatges de zones verdes del Decret 344/2006, de 19 de setembre, resulta 
que en total es generaran i atrauran 17.892 viatges/dia. 
 

6.1.5 RESUM 
 
La nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Valls s’ha comptabilitzat en 
319.834 viatges/dia. Aquests viatges es distribueixen de la següent manera:  
 

Quantificació de la nova mobilitat per usos (viatges/dia). 
Ús Viatges/dia % 
Residencial 61.174 19% 
Comercial 160.066 50% 
Oficines 11.348 4% 
Industrial-logístic 32.387 10% 
Equipaments  36.968 12% 
Zones verdes 17.892 6% 
Total 319.834 100% 

 
Amb l’objectiu d’evitar dobles comptatges en el nombre de viatges nous, es fan les següents 
hipòtesis: 
 

 Es considera que els nous residents ocuparan una part dels llocs de treball que es creïn 
al municipi, de manera que la mobilitat obligada per treball a l’àmbit urbà de Valls dels 
nous residents (13.041 viatges/dia)2 ja estarà comptabilitzada en la mobilitat 
ocupacional generada pels usos industrial, comercial i d’oficines.  

 Així mateix, es suposa que la mobilitat per estudi dels nous residents a Valls (6.153 
viatges/dia) ja estarà comptabilitzada en la mobilitat generada i atreta pels equipaments.  

 Com que es desconeix l’ús futur de la reserva d’equipaments, s’ha suposat que el 
conjunt de la mobilitat que generaran i atrauran es realitzarà a nivell urbà i per motius 
personals, excepte el 6.153 viatges/dia per estudi dels nous residents. 

 Pel que fa a la mobilitat no obligada urbana dels nous residents (28.965 viatges/dia), es 
considera que el 50% d’aquesta (14.483 viatges/dia) ja estarà comptabilitzada en la 
mobilitat no obligada dels equipaments, comerços i zones verdes atès que faran ús dels 
nous serveis del municipi però també dels actuals. 

 
D’aquesta manera, es resten 13.041 viatges/dia i 6.153 viatges/dia, ambdós viatges urbans 
obligats dels nous residents, els primers per treball ja inclosos a la mobilitat vinculada al nou sòl 
                                                      
2 Aquest valor s’obté a partir de l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001, en la que es diferencia entre mobilitat 
per treball i per estudi. Segons aquesta enquesta, a Valls el motiu del 68% dels desplaçaments obligats urbans és el 
treball, mentre que el 32% restant és l’estudi.  
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industrial-logístic, comercial i d’oficines, i els segons vinculats a la mobilitat obligada dels 
equipaments, i 14.483 viatges/dia per mobilitat no obligada comptabilitzats en els 
desplaçaments generats pels equipaments, els comerços i zones verdes. Amb tot, la nova 
mobilitat es comptabilitza en 286.158 viatges/dia. 
 

Quantificació de la nova mobilitat per ús i sector de planejament. (viatges/dia) 

ÀMBIT O SECTOR 
Viatges 
residencial
s/dia 

Viatges 
equipaments/
dia 

Viatges 
zones 
verdes/dia 

Viatges 
comercial/dia 

Viatges 
oficines/dia 

Viatges 
industrial-
logístic/dia 

Viatges 
totals/di
a 

% nova 
mobilitat 

PPU-01 FREIXA  984 3.293 274 686 206 0 5.444 1,9% 
PPU-02 RETO 1.099 612 459 766 230 0 3.166 1,1% 
PPU-03 RUANES 908 1.013 506 633 190 0 3.250 1,1% 
PPU-04 CAL GAIA 1.264 2.810 702 878 263 0 5.917 2,1% 
PPU-05 COLL DE MOLA  
(aprovat definitivament) 69 527 234 177 53 0 1.060 0,4% 

PPU-06 TERRENY DELS 
HEREUS 2F (aprovat 
definitivament) 

153 279 203 0 0 0 635 0,2% 

PORTA DE NULLES 4.864 5.408 2.704 4.056 1.217 0 18.249 6,4% 
PORTA ALCOVER 643 0 359 539 162 0 1.702 0,6% 
PORTA PICAMOIXONS 7.192 15.984 3.996 5.994 1.798 0 34.964 12,2% 
PORTA PLA DE SANTA 
MARIA 0 0 3.106 37.266 0 13.426 53.797 18,8% 

PMU-01 VALLENSE 237 0 124 166 50 0 577 0,2% 
PMU-02 FÀBRICA DEL 
GAS 513 0 295 358 107 0 1.273 0,4% 

PMU-03 MOLINS 272 0 204 192 57 0 726 0,3% 
PMU-04 CONVENT DEL 
CARME 1.072 1.123 468 749 225 0 3.636 1,3% 

PMU-05 HORT DE 
PANDO 452 0 156 312 94 0 1.014 0,4% 

PMU-06 LES 
PARELLADES 437 0 223 319 96 0 1.074 0,4% 

PMU-07 BALCÓ DEL 
TORRENT 134 44 33 88 26 0 325 0,1% 

PMU-08 FONT D'EN 
BOSCH 322 0 317 211 63 0 914 0,3% 

PMU-09 MOLÍ DELS 
ÇACELADA 398 750 469 375 112 0 2.104 0,7% 

PMU-10 PROVENÇA 398 520 439 0 0 0 1.357 0,5% 
PMU-11 CASERNA 268 762 286 191 57 0 1.564 0,5% 
PMU-12 CARRER BISBE 
MORA 620 2.760 86 356 107 0 3.929 1,4% 

PMU-15 CARRER NOU 341 0 162 449 135 0 1.086 0,4% 
PMU-16 FILADORS 310 54 135 226 68 0 793 0,3% 
PMU-17 RAMON BARBAT 107 0 0 79 24 0 210 0,1% 
PAU-06 SANTA GEMMA 230 622 0 0 0 0 852 0,3% 
PMU-13 CARRER DE 
MONTSERRAT 123 0 88 594 178 0 982 0,3% 

PMU-14 TORRENT DE LA 
XAMORA 46 0 0 90 27 0 163 0,1% 

PAU-01 ANTIGA FÀBRICA 
DASCA 620 0 87 1.710 513 0 2.930 1,0% 

PAU-02 BIBLIOTECA 
POPULAR 31 0 9 56 17 0 111 0,0% 

PAU-03 INDÚSTRIA-
FORTUNA 138 0 57 803 241 0 1.239 0,4% 

PAU-04 PRIORAT DEL 
LLEDÓ 84 0 43 185 55 0 368 0,1% 

PAU-05 CAMÍ DEL BOSC 218 272 32 203 61 0 785 0,3% 
PAU-13 PALAU DE REIG 
S1, fase 2 0 0 585 15.079 4.524 0 20.187 7,1% 

PAU-07 L'ESCORXADOR 303 0 70 283 85 0 740 0,3% 
PAU-08 LA FRATERNAL 50 0 70 0 0 0 120 0,0% 
PAU-09 SOL I VENT 119 135 532 0 0 0 785 0,3% 
PAU-11 COOPERATIVA 
DE FONTSCALDES 46 0 69 195 59 0 368 0,1% 

PAU-12 LA CANDELA 107 0 22 100 30 0 260 0,1% 
PAU-15 COOPERATIVA 
DE VALLS 0 0 92 0 0 156 249 0,1% 

PAU-16 ISLASOL 0 0 153 0 0 947 1.100 0,4% 
PAU-18 GASSÓ NORD 134 0 0 232 69 0 435 0,2% 
PAU-19 CINEMA VALLS 19 0 0 49 15 0 83 0,0% 
PAU-20 GASSÓ SUD 184 0 0 308 92 0 584 0,2% 
PAU-21 CA PORTA 11 0 5 39 12 0 68 0,0% 
PAU-22 TENNIS BON SOL 11 0 0 0 0 0 11 0,0% 
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ÀMBIT O SECTOR 
Viatges 
residencial
s/dia 

Viatges 
equipaments/
dia 

Viatges 
zones 
verdes/dia 

Viatges 
comercial/dia 

Viatges 
oficines/dia 

Viatges 
industrial-
logístic/dia 

Viatges 
totals/di
a 

% nova 
mobilitat 

PAU-14 CARRER PI DE 
VOLTOR 50 0 36 107 32 0 225 0,1% 

Romanent  1.915 0 0 84.974 0 17.858 104.746 36,6% 
Totals 27.498 36.968 17.892 160.066 11.348 32.387 286.158 100,0% 

 
Els sectors de planejament que generaran una mobilitat major són els associats als Plans 
parcials de sòl no delimitat: Porta Pla de Santa Maria (19%), Porta Picamoixons (12%) o Porta 
Nulles (6%). També el PAU-13 Palau de Reig S1, fase 2 (7%). 
 
De la nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Valls, el 56% dels 
desplaçaments estaran associats a l’ús comercial, el 13% a l’ús d’equipaments, l’11% a l’ús 
industrial-logístic, el 10% a l’ús residencial (considerant que una part dels desplaçaments dels 
nous residents ja estaran inclosos en la mobilitat generada i atreta per altres usos), el 6% a les 
zones verdes i el 4% a les oficines.   
 

6.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA 
NOVA MOBILITAT 

 
El repartiment modal considerat es basa en l’EMQ 2006, amb les següents variacions: 
 

1. Per la mobilitat interurbana amb destinació Valls s’ha considerat el repartiment modal de 
l’EMQ 2006, fent les següents correccions: la quota de l’a peu pels desplaçaments 
personals es considera un error atès que els municipis amb quota de connexió amb 
aquest mode es troben molt allunyats; la quota del bus d’empresa i escolar pels 
desplaçaments no obligats també es considera un error atès que aquest mode s’associa 
a la mobilitat per treball o estudi. En el primer cas s’ha traspassat la quota de l’a peu al 
cotxe i en el segon cas, a l’autobús. Així, resulta el següent repartiment modal:  

 
Repartiment modal per 
la mobilitat interurbana 
amb destinació Valls 

Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional 
interurbana des de fora 
a Valls 

83,7% 0,2% 2,7% 0,0% 1,1% 3,1% 9,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Personal interurbana 
des de fora a Valls 94,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
2. Pels desplaçaments dels residents de Valls (mobilitat urbana i mobilitat interurbana amb 

origen Valls) s’ha considerat que els modes no motoritzats i el transport públic guanyen 
pes a nivell urbà i que s’incrementa lleugerament la quota de l’autobús a nivell interurbà: 

 
Repartiment modal per 
la mobilitat urbana Cotxe Moto Furgoneta 

/ camió Taxi Modes 
Ferroviaris Bus 

Bus 
empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 41,6% 2,2% 1,6% 0,0% 0,0% 4,0% 1,3% 47,4% 2,0% 100,0% 
Personal urbana 26,00% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 68,9% 3,0% 100,0% 
 
Repartiment modal per 
la mobilitat interurbana 
amb origen Valls 

Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional 
interurbana des de Valls 
cap a fora 

84,3% 0,2% 2,5% 0,0% 1,1% 3,2% 8,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Personal interurbana 
des de Valls cap a fora 95,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
En el cas de la mobilitat associada a l’estudi s’ha considerat el repartiment modal de l’EMO 
2001, reduint un punt la quota del cotxe i de l’a peu, i traspassant aquests desplaçaments a la 
bicicleta: 
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 Cotxe Bus Moto Bici Peu Total 
Urbana per estudi 16,4% 2,8% 1,5% 2,0% 77,2% 100,0% 

 
Residents: segons l’EMQ 2006, el 31% de la mobilitat dels desplaçaments dels residents a Valls 
es realitza a nivell urbà i per motius ocupacionals, l’11% es realitza a nivell interurbà i per motius 
ocupacionals, el 47% és mobilitat no obligada a nivell intern i el 10% és mobilitat no obligada 
interurbana.  
 
La nova mobilitat residencial es distribuirà per cada mode de transport de la següent manera: 

Repartiment modal per la mobilitat residencial Cotxe Moto Furgoneta / 
camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personal urbana 3.766 178 0 0 0 128 0 9.976 434 14.483 
Ocupacional interurbana des de Valls cap a fora 5.820 15 172 0 77 224 600 0 0 6.907 
Personal interurbana des de Valls cap a fora 5.841 0 10 0 34 223 0 0 0 6.108 
TOTAL 15.427 193 182 0 111 575 600 9.976 434 27.498 
 
Equipaments: pel que fa a la mobilitat associada als equipaments s’ha considerat que 6.153 
viatges/dia es realitzaran per motiu d’estudi, i la resta serà mobilitat no obligada 30.815 
viatges/dia).  
 
La nova mobilitat associada als equipaments es distribuirà per cada mode de transport de la 
següent manera: 
Repartiment modal per la mobilitat dels 
equipaments Cotxe Moto Furgoneta 

/ camió Taxi Modes 
Ferroviaris Bus 

Bus 
empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 1.012 91       173   4.754 123 6.153 
Personal urbana 8.013 379 0 0 0 273 0 21.226 924 30.815 
TOTAL 9.025 469 0 0 0 446 0 25.980 1.048 36.968 
 
Ús comercial: segons l’EMQ 2006, el 73% de la mobilitat dels treballadors serà urbana (6.483 
viatges/dia) i el 27% serà interurbana (2.348 viatges/dia). Pel que fa a les visites, segons l’EMQ 
2006, el 83% dels desplaçaments es realitzaran dins de Valls (124.894 viatges/dia) i el 17% 
restant seran viatges atrets (26.340 viatges/dia). 
 
Per tant, la nova mobilitat associada a l’ús comercial es distribuirà per cada mode de transport 
de la següent manera: 
Repartiment modal per 
la mobilitat comercial Cotxe Moto Furgoneta / 

camió Taxi Modes 
Ferroviaris Bus 

Bus 
empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 2.695 140 103 0 0 258 86 3.072 130 6.483 
Personal urbana 32.476 1.535 0 0 0 1.106 0 86.029 3.747 124.894 
Ocupacional interurbana 
de fora cap a Valls 1.965 5 63 0 26 74 216 0 0 2.348 
Personal interurbana de 
fora cap a Valls 24.788 0 0 0 147 1.405 0 0 0 26.340 
TOTAL 61.924 1.680 166 0 173 2.843 301 89.101 3.876 160.066 
 
 
Ús d’oficines i ús industrial: segons l’EMQ 2006, el 73% de la mobilitat ocupacional es realitza a 
nivell urbà i el 27% és mobilitat ocupacional interurbana atreta per Valls. Per tant, per a l’ús 
d’oficines es comptabilitzen 8.330 viatges/dia urbans i 3.017 viatges/dia interurbans atrets, 
mentre que per l’ús industrial els valors són de 12.744 viatges/dia i 19.643 viatges/dia, 
respectivament. Pels desplaçaments de l’ús industrial-logístic associats a les visites i a la 
generació/atracció de furgonetes i camions, es considerarà que el 5% d’aquesta mobilitat es 
realitza a nivell urbà i la resta és mobilitat de connexió.  
 
La nova mobilitat associada a l’ús d’oficines es distribuirà per cada mode de transport de la 
següent manera: 
Repartiment modal per la mobilitat 
d'oficines Cotxe Moto Furgoneta 

/ camió Taxi Modes 
Ferroviaris Bus 

Bus 
empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 3.463 180 133 0 0 331 110 3.948 167 8.330 
Ocupacional interurbana de fora cap a Valls 2.525 6 81 0 33 95 277 0 0 3.017 
TOTAL 5.987 186 214 0 33 426 387 3.948 167 11.348 
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La nova mobilitat associada a l’ús industrial-logístic es distribuirà per cada mode de transport de 
la següent manera: 
Repartiment modal per la mobilitat d'ús 
industrial-logístic Cotxe Moto Furgoneta 

/ camió Taxi Modes 
Ferroviaris Bus 

Bus 
empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional urbana 5.124 258 834 0 0 474 158 5.657 239 12.744 
Ocupacional interurbana de fora cap a Valls 6.707 9 12.346 0 48 136 397 0 0 19.643 
TOTAL 11.832 267 13.180 0 48 610 555 5.657 239 32.387 
 
Espais lliures: la mobilitat associada als espais lliures s’ha considerat urbana i que es realitzarà 
a peu (70%) i en bicicleta (30%). 
 
La taula següent mostra que el 77% de la nova mobilitat tindrà lloc dins de l’àmbit urbà i el 23% 
de la mobilitat total es realitzarà per motius ocupacionals: 
 
Repartiment modal 
per la mobilitat 
TOTAL 

Cotxe Moto Furgoneta / 
camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa i 
escolar 

Peu Bici TOTAL 

Ocupacional 
urbana 12.294 669 1.069 0 0 1.236 354 17.431 658 33.710 
Personal urbana 44.255 2.092 0 0 0 1.508 0 129.755 10.473 188.084 
Ocupacional 
interurbana 17.016 35 12.663 0 184 528 1.490 0 0 31.916 
Personal 
interurbana 30.629 0 10 0 181 1.628 0 0 0 32.448 
TOTAL 104.195 2.796 13.743 0 364 4.899 1.843 147.186 11.132 286.158 
 
La taula inferior mostra el mode que s’utilitzarà pel conjunt de nova mobilitat generada i atreta. 
Es pot apreciar que els modes no mecanitzats seran els majoritaris (55%) i que a més distància 
es localitzaria el cotxe (36%).  
 

 Cotxe Moto Furgoneta 
/ camió Taxi Modes 

Ferroviaris Bus 
Bus 

empresa 
i escolar 

Peu Bici TOTAL 

Viatges/dia 104.195 2.796 13.743 0 364 4.899 1.843 147.186 11.132 286.158 
Quotes modals 36% 1% 5% 0% 0% 2% 1% 51% 4% 100% 
 
 

6.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I 
BICICLETES 

 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre: 
 

Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 Turismes Motocicletes 

Ús d’habitatge Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça per 
100 m2 de sostre o fracció 

Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça 
per 200 m2 de sostre o fracció 

Nova estació 
ferroviària 5 places/30 places ofertes de circulació 5 places/30 places ofertes de circulació 

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
 

Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 
Ús d’habitatge Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre o fracció 
Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments esportius, culturals i recreatius 5 plaça/100 places d’aforament de l’equipament 
Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 
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Segons aquests paràmetres, seria necessària una reserva total de places d’aparcament fora de 
la via pública vinculada a l’ús residencial de 6.694 places per turismes, 3.347 per motocicletes i 
13.388 places per bicicletes. D’altra banda la reserva de places d’aparcament per a bicicletes 
per a usos diferents al residencial s’ha comptabilitzat en 9.242 places per a equipaments, en 
1.502 places per l’ús comercial, 757 places per l’ús d’oficina, 3.226 places per l’ús industrial-
logístic i en 3.578 per espais lliures3. 
 

Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública 

 Residencial Comercial Oficines Industrial-
logístic Equipament Espais 

lliures Total 

Places aparcament turismes 6.694           6.694 
Places aparcament motocicletes 3.347           3.347 
Places aparcament bicicletes 13.388 1.502 757 3.226 9.242 3.578 31.693 
 
Si es té en compte el sostre romanent, caldria sumar-hi 500 places de turismes, 250 de 
motocicletes i 1.000 de bicicletes associades al sostre residencial, i d’altra banda, 5.665 places 
de bicicletes associades al sostre d’activitat.  
 
Els criteris urbanístics del POUM quant a reserves d’aparcament per a turismes i motocicletes 
en habitatge són, però, més restrictius que els que marca del Decret 344/2006. De manera que 
en aquest cas s’agafaran de referència les directrius marcades del POUM ja que donen 
compliment al requerit en el Decret. Malgrat que el dèficit d’aparcament residencial detectat en 
dues zones es pot absorbir sense problemes amb l’excedent de places d’aparcament de les 
zones adjacents, s’opta per aquest criteri tenint en compte que la tendència desitjada és la de 
reduir progressivament l’oferta d’aparcament al carrer, de manera que l’estacionament dels 
vehicles ha de tendir a realitzar-se fora calçada. 
 
D’altra banda, la reserva de places per bicicleta fora de la via pública per usos diferent al 
residencial estarà subjecte a l’ús d’aquest mode, és a dir, tot i la obligatorietat del Decret 
244/2006, es recomana fer una reserva menor i augmentar-ne en funció de la demanda. La 
demanda prevista de mobilitat en bicicleta per a usos diferents al residencial és de 10.697 
viatges/dia (2 sentits). Considerant un sentit i una rotació de les places d’aparcament de 
bicicletes de 4 vehicles/plaça, resulta que es necessitarien 1.337 places per a l’estacionament 
de bicicletes. Es proposa localitzar aquestes places d’aparcament paral·lelament al 
desenvolupament del POUM, i en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport 
s’incrementés, s’augmentaria progressivament l’oferta. 
 

6.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, indica que convé preveure a les noves implantacions 
unes condicions mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució 
urbana de mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i 
descàrrega que els permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de 
superfície comercial dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i 
descàrrega no es multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de 
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a 
l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres 
a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
 
b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
                                                      
3 En aquest càlcul no es considera el sostre romanent d’activitat ni els solars amb ús residencial. 
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S’estima una reserva de places d’aparcament per a activitat de càrrega i descàrrega per a l’ús 
comercial de 150 places i de 38 places per l’ús d’oficines4. Els sectors on aquesta reserva haurà 
de ser major es localitzen en els plans parcials de sòl no delimitat (Porta del Pla de Santa Maria, 
Porta de Nulles i Porta de Picamoixons). 
 
Així mateix, seguint els requeriments de l’article 6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 
10% del sostre dels establiments comercials destinat a magatzem per tal d’evitar operacions de 
càrrega i descàrrega. 
 

7 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES 
DIVERSES XARXES DE TRANSPORT 

7.1 XARXA VIÀRIA 
 
Per avaluar l’impacte de la nova mobilitat en cotxe sobre la xarxa viària es suma la nova 
mobilitat generada al trànsit actual i s’estima la nova intensitat horària punta aplicant el factor 
d’hora punta resultant del treball de camp realitzat al PMU, del 8,58% pel total de vehicles. Un 
cop s’obté la intensitat horària màxima es determina el grau de saturació de la xarxa viària.  
 
S’aplicaran les següents ràtios d’ocupació dels vehicles:  

 1,25 persones/vehicle per la mobilitat obligada (extreta de les enquestes als treballadors 
del polígon industrial) 

 1,3 persones/vehicle per la mobilitat no obligada 
 pels vehicles de les visites, les furgonetes i els camions associats a l’ús indutrial-logístic, 

i per les motos, es considera una ocupació d’1 persones/vehicle. 
 
Amb tot, s’estima que amb el desenvolupament del conjunt dels sectors de planejament del 
POUM es generaran i atrauran diàriament 81.702 nous cotxes en ambdós sentits, 2.796 motos, 
6.808 furgonetes i 6.760 camions. En hora punta suposen 7.010 cotxes, 240 motos, 584 
furgonetes i 580 camions.  
 
La taula inferior mostra la generació i atracció de vehicles en hora punta a nivell urbà i interurbà: 
 

Generació i atracció de vehicles/hora punta a nivell urbà i interurbà  
 Cotxes/HP/2s Motos/HP/2s Furgonetes/HP/2s Camions/HP/2s 
Urbà 3.767 237 55 29 
Interurbà 3.243 3 529 551 
Totals 7.010 240 584 580 

 
Els sectors de planejament que generaran i atrauran la major part de la mobilitat en vehicle 
privat seran la Porta de Pla de Santa Maria (1.827 veh/hora), la Porta de Picamoixons (783 
veh/hora) i el PAU-13 Palau de Reig s1, fase 2 (577 veh/hora). Tots tres junts representen el 
64% de la mobilitat generada en vehicle privat pels sectors previstos en el POUM i el 38% si es 
considera també la mobilitat en vehicle privat del sostre romanent en solars.   
 
El sostre romanent en solars té associada una nova mobilitat en vehicle privat de 3.445 
vehicles/hora en els dos sentits, que es concentra bàsicament en el polígon industrial de Valls i 
principalment en la zona nord.   
 
Al voltant del 95% dels vehicles de connexió no utilitzaran el viari intern de la ciutat, ja que es 
canalitzaran des dels sectors més perifèrics cap a la xarxa interurbana a través de la ronda 
urbana o bé tindran origen/destinació en sectors dispersos. En base a la distribució territorial 
actual de l’EMQ 2006, es preveuen els següents increments d’IMD en les vies interurbanes 
d’accés a Valls (s’ha considerat un factor d’hora punta per la mobilitat actual del 9%): 

 
 

                                                      
4 En aquest càlcul no es considera el sostre romanent d’activitat. 
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Increment de la mobilitat en vehicle privat per vies d’accés a Valls 
 Distribució de la mobilitat per vies nous veh/h Veh/hora actuals Veh/h futurs Increment dels veh/h 
Crta. Tarragona 26% 1.144 1.222 2.365 94% 
Crta. Alcover 18% 783 1.054 1.837 74% 
Crta. Montblanc 10% 420 529 948 79% 
Crta. Picamoixons 4% 162 308 470 53% 
C-37 12% 499 610 1.109 82% 
C-51 14% 610 715 1.325 85% 
TV-2034 14% 624 313 937 199% 
TV-2035 2% 83 106 189 79% 

 
Aquest increment de la mobilitat en vehicle privat modificarà els nivells de servei de les vies 
interurbanes d’accés a Valls tal i com mostra la taula inferior. No s’assoleix, però, el nivell F 
(equivalent a problemes de congestió) en cap dels accessos a la ciutat. 
 

Modificació dels nivells de servei de les vies d’accés a Valls 
 Nivell de servei actual Nivell de servei futur 
Crta. Tarragona D E 
Crta. Alcover D E 
Crta. Montblanc C D 
Crta. Picamoixons B C 
C-37 C D 
C-51 C D 

 
En relació a la nova mobilitat urbana en vehicle privat, s’estima un increment d’uns 4.100 nous 
vehicles/hora punta en els dos sentits. El 60% d’aquest correspon a vehicles atrets i generats en 
l’àmbit del polígon industrial. En base al pes poblacional de les zones de llevant, ponent i del 
sud del nucli urbà (població actual i població prevista en els àmbits de desenvolupament que 
s’hi localitzen), es considera que el 43% dels vehicles urbans atrets i generats pel polígon es 
distribuiran a través de la ronda urbana (1.071 veh/hora) i la resta utilitzaran el viari intern (1.419 
veh/hora).  
 
Pel que fa a la resta de vehicles urbans generats i atrets en el nucli urbà de Valls, el 82% estan 
associats a sectors més perimetrals (sectors de llevant i ponent), i el 18% a sectors interns en el 
centre de la ciutat. Pels primers es fa la hipòtesi que el 40% es canalitzaran a través de la ronda 
urbana i el 60% restant utilitzaran el viari intern.  
 
Amb tot, a nivell urbà s’estima que al voltant de 1.600 nous vehicles/hora utilitzaran la ronda 
urbana, mentre que 2.200 nous vehicles/hora es distribuiran a través del viari intern (xarxa 
secundària distribuïdora).  
 
Actualment els trams urbans amb un índex I/C (intensitat/capacitat) superior es localitzen a la 
Crta. del Pla entre la Font de la Manxa i el Cementiri, i en el tram del polígon industrial. 
L’estructura viària del POUM projecta un nou vial que transcorre resseguint el torrent del Catllar 
que es podrà utilitzar com a itinerari alternatiu a la Crta. del Pla pels desplaçaments amb origen 
al sud del nucli urbà i destinació les zones del Vilar, Avenir i Fornàs (i a l’inrevés). El nou 
sistema de rondes previstes també permetrà reduir la intensitat actual de vehicles que circulen 
per dins de la ciutat, reduint així els vehicles que actualment circulen per la Font de la Manxa i 
que creuen el nucli longitudinalment.  
 
En el polígon industrial es preveu el perllongament del carrer dels Fusters al nord, fins a l’actual 
rotonda d’Ikea i per la banda sud fins a l’N-240, creant així un nou eix paral·lel a la Crta. del Pla 
per l’oest que absorbirà una part important dels vehicles generats i atrets pels nous 
desenvolupaments d’aquest àmbit.  
 

7.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La nova demanda d’autobús s’ha estimat en 4.899 viatges/dia en els dos sentits, dels quals 
2.743 viatges/dia són urbans i 2.155 viatges/dia interurbans. Amb un factor d’hora punta del 
15% (per restar al costat de la seguretat), la nova demanda del servei d’autobús urbà en l’hora 
punta seria de 412 viatges/hora pels dos sentits, mentre que a nivell interurbà la demanda en 
hora punta seria de 323 viatges/hora.  
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Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan noves zones al municipi 
sense cobertura de transport públic; per tant, caldrà perllongar el recorregut del servei urbà 
d’autobús per tal de donar servei a aquest nous desenvolupaments. D’altra banda, tot i que la 
demanda actual del servei de transport col·lectiu és baixa (20 viatgers/expedició) pot ser 
necessari incrementar l’oferta per donar cabuda als nous viatgers en aquest  mode.  
 
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. 
Tenint en compte l’oferta interurbana d’autobús en hora punta (8-9h) entre Valls i aquests 
municipis, i una capacitat dels vehicles de 50 places, només en cas que l’ocupació de les 
expedicions en aquest període estigui per sobre del 90% i del 84% en el cas de Vallmoll, es 
podrien donar problemes de capacitat per absorbir la nova demanda en aquest mode. En el cas 
de Puigpelat, però, es detecta un dèficit d’oferta atès que en aquest període no hi han serveis 
de connexió.  
 

Increment de la demanda en TPC interurbà i ocupacions llindar per les principals relacions de connexió 

 % mobilitat connexió 
nova 

demanda HP 
2s 

nova 
demanda HP 

1s 

exp/HP 1s 
(8-9h) 

Places/HP 
1s 

Ocupacions 
llindar 

Tarragona 16% 52 26 5 250 90% 
Reus 7% 23 11 3 150 92% 
Puigpelat 6% 19 10 0 0  
Pla de Santa Maria 5% 16 8 2 100 92% 
Vallmoll 5% 16 8 1 50 84% 
Montblanc 5% 16 8 3 150 95% 

 
Pel que fa a la nova demanda en ferrocarril, s’estima un total de 364 nous viatges/dia pels dos 
sentits. L’oferta actual que connecta Valls amb Lleida i Barcelona és de 2 expedicions/dia per 
sentit. Aquestes expedicions no fan parada a Tarragona ni Reus, municipis amb una relació de 
connexió superior. 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. Per tant, haurà de ser el transport públic per 
carretera el que doni servei a aquesta demanda.  
 

7.3 APARCAMENT 
 
Per determinar la nova demanda de places d’aparcament s’han aplicat els següents índex de 
rotació: 
 

 Per mobilitat obligada: 2 vehicles/plaça 
 Per mobilitat no obligada: 5 vehicles/plaça  
 Per mobilitat obligada associada a les visites de l’ús industrial-logístic: 4 vehicles/plaça 

 
No s’han considerat els vehicles privats dels residents que es desplacen fora del municipi de 
Valls, ja que allà on suposaran una nova demanda de places d’aparcament serà als municipis 
als quals tinguin destinació. Tampoc s’han considerat els vehicles associats a la mobilitat per 
estudi, ja que es suposa que es tractarà de desplaçaments d’acompanyament fins al centre 
docent sense necessitat, doncs, d’estacionar-hi. En el cas de les furgonetes i camions generats i 
atrets per l’ús industrial-logístic, es considera que les empreses destinaran una part de la seva 
superfície per a les activitats de càrrega i descàrrega (veure capítol 6.4). 
 
Així doncs, la demanda total d’aparcament generada pel desenvolupament dels sectors del 
POUM ascendeix a 5.539 places5.  
 
Tot i que el Decret 344/2006 no estableix l’obligatorietat de fer una reserva de places 
d’aparcament fora de la via pública per a turismes ni motocicletes per a usos diferents al 
residencial, es recomana que els sectors de generin una demanda superior d’aparcament 

                                                      
5 En aquest càlcul no es considera el sostre romanent d’activitat ni els solars amb ús residencial. 
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prevegin una reserva de places dins del sector per tal de reduir la pressió de l’estacionament en 
la via pública. 
 
D’altra banda, s’extreu del PMU, que hi ha 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. Aquesta problemàtica no es preveu que s’accentuï amb l’increment de 
vehicles associat als nous residents ja que el POUM haurà de fer una reserva mínima de 6.694 
places per a turismes. Tanmateix, per tal de minimitzar el dèficit infraestructural detectat, el 
POUM podria preveure una reserva superior en aquells sectors amb ús residencial que es 
localitzin en alguna d’aquestes 4 zones. 
 
 

8 XARXA D’ITINERARIS 

8.1 PARÀMETRES DE PLANIFICACIÓ GENERALS 

 
El Decret 344/2006 fa les següents recomanacions referents a les diferents xarxes de transport: 

Article 4 

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

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

a) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de 
ser de 10 metres. 

b) L’amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com 
dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres. 

c) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un 
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres 
sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà a 
l'establert als apartats anteriors. 

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport 
públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la 
xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà al que estableixen els apartats anteriors.  

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%.  

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. 
Cas que es superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 
2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres de radi. 

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

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

4.2 En l'elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel 
conjunt d'un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques 
de l'entorn, paràmetres diferents als fixats en l'apartat anterior, sempre que es justifiqui que es 
compleixen els objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d'accessibilitat. 
 

8.2 XARXA D’ITINERARIS PER AL VEHICLE PRIVAT  

8.2.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  

Article 18 

Xarxa bàsica per a vehicles 

18.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
vehicles, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de 
desplaçaments i com a mínim els següents: 

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

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

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s'escau, ha de procurar assegurar 
la continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns. 

 
8.2.2 PROPOSTA D’ITINERARIS  

La xarxa viària proposada per als desenvolupaments urbans plantejats en el POUM és contínua 
i dóna resposta a la diferent tipologia de fluxos que tenen lloc al municipi: 

Seguint les directrius del planejament supramunicipal vigent, el nou POUM preveu la creació 
d’una ronda exterior conformada per l’A-27 per la banda de ponent, una variant sud que 
connecta la C-37 amb l’N-240 amb enllaç directe a l’A-27, i una variant per llevant que connecta 
l’N-240 amb la C-51 i les carreteres comarcals TV-2035 i TV-2034. Aquesta estructura viària de 
ronda permetrà eliminar el trànsit de pas interurbà que utilitza part de la xarxa urbana de carrers 
del nucli de Valls (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, o bé, vehicles procedents de Tarragona, Reus 
o Alcover amb sentit Montblanc).  
 
D’altra banda, el POUM preveu una ronda urbana que permet lligar els creixements de ponent i 
els de llevant perimetralment al nucli central de la ciutat, a través del traçat actual de l’N-240 
pels barris de Clols i dels Castells per llevant, la creació d’un vial perimetral que connectarà amb 
la C-37 per ponent, i una nova connexió entre l’N-240 i la C-37 al sud. Actualment 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 
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ronda sud i una ronda oest que canalitzin aquests moviments. Aquesta ronda urbana permetrà 
eliminar aquests itineraris de pas.  
 
Tot i que la funcionalitat de la nova connexió entre la C-37 i l’N-240 més propera a la ciutat es 
pot traspassar a la variant sud exterior, l’increment dels vehicle-quilòmetres pot dissuadir el seu 
ús per canalitzar els desplaçaments entre barris. Per tant, es considera que aquesta ronda 
urbana ajudarà a millorar la mobilitat de Valls reduint el trànsit intern. Així mateix, és previsible 
que aquesta connexió s’executi abans que la variant sud exterior i, per tant, donar també servei 
als desplaçaments de connexió Tarragona – Reus/Alcover. 
 
En escala més urbana, el POUM de Valls preveu la construcció de 4 nous ponts i 3 passeres 
per garantir la connectivitat dels nous desenvolupaments de llevant i ponent amb el centre.  
 
Per la banda de ponent, el POUM preveu la construcció de dos ponts que complementin els 
ponts existents (Pont de la Crta. d’Alcover, pont del Portal Nou i pont del carrer del Prado). 
Aquests connectaran el desenvolupament de la Porta de Picamoixons amb els barris de la 
Fraternal, Candela, Albada i Sant Josep Obrer. Es preveu també una passera per a vianants 
que connectarà la Porta de Picamoixons amb el PAU12-La Candela. 
 
D’altra banda, l’extensió cap a llevant es recolzarà sobre l’estructura de ponts existents (Pius 
Hospital i el de Mas Miquel (antiga N-240), més un de nou per damunt del Catllar a la zona del 
Vilar. Així mateix, el POUM considera un nou eix que ressegueix el torrent del Catllar 
(contemplat en l’ARE de Ruanes) i que connecta els àmbits de desenvolupament del sud amb 
els nous desenvolupaments de llevant, mitjançant també un nou pont (pont de la Cooperativa). 
Es preveuen també 3 passeres per a vianants, dos de les quals connecten els 
desenvolupaments de llevant amb el barri del Vilar, i una tercera que connecta la Porta de 
Nulles amb el centre urbà, a l’est de l’Hospital. 
 
La ronda urbana juntament amb els trams urbans dels accessos a la ciutat i la Crta. del Pla 
conformaran la xarxa primària urbana. Per la seva banda, la xarxa secundària distribuïdora 
estarà conformada per les següents vies: 

- Muralla de Sant Antoni – carrer Jacint Verdaguer 
- Muralla del Castell 
- Muralla de Sant Francesc 
- Carrer de l’Alt Camp - Carrer del Prado – carrer de la Creu de Cames 
- Avinguda de les Comarques i la seva prolongació cap al nord 
- Crta. d’Alcover - Camí de la Feixa 
- Nou pont de Cabrera 
- Carrer de l’Abat Llort – carrer de Mossèn Martí 
- Carrer Mare Maria Güell – Pg. de l’Estació 
- Carrer del Tren – Carrer Prat de la Riba – nou pont del Catllar 
- Carrer dels Artesans 
- Carrer dels Fusters 
- Carrer Blanquers 
- Carrer dels Curtidors 
- Nou eix transversal sud 

 

8.3 XARXA D’ITINERARIS DE VIANANTS 

 
8.3.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA DE VIANANTS 

L’Article 15 del Decret 344/1006 per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat 
generada estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport: 
 
15.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris 
principals per a vianants, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 
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Als efectes d'aquest Decret, s'entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb 
cadira de rodes amb o sense motor. 

15.2 La xarxa d'itineraris principals per a vianants, a la qual s'ha de donar prioritat sobre la resta 
de modes de transport, ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els 
següents: 

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

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

c) Mercats, zones i centres comercials. 

d) Instal·lacions recreatives i esportives. 

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

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

15.3 La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que permetin 
evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

a) Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els 
carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris per a les 
persones vianants. 

b) Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural 
possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de 
tenir en compte aquest criteri. 

c) En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s'han 
d'evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats amb l'eix 
principal de la circulació de les persones vianants. 

15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 
manera complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a 
les persones vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de coordinar amb la dels municipis veïns. 

15.5 Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s'han de segregar i protegir 
adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària.  

15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d'accessibilitat. 

D’altra banda, per tal de garantir les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats l’Ordre VIV/561/2010 esmenta que són 
itineraris per a vianants accessibles aquells que garanteixen l’ús no discriminatori i la circulació 
de forma autònoma i continua de totes les persones. Sempre que existeixi més d’un itinerari 
possible entre dos punts, i en l’eventualitat  de que tots no puguin ser accessibles, s’habilitaran 
les mesures necessaries per tal que el recorregut de l’itinerari peatonal accessible no resulti en 
cap cas discriminatori, ni per la longitud, ni per trascorrer fora de l’àrea de major afluència de 
persones. 
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Entre d’altres mesures a complir, un itinerari per a vianants accessible no ha de superar un 
pendent longitudinal de més del 6%, les voreres han de tenir una amplada lliure d’obstacles 
igual o superior a l’1,8 metres i els guals per a vianants tindran una amplada mínima lliure de 
pas d’1,8 metres i una longitud màxima de 10 metres. Així mateix, els guals en els passos de 
vianants hauran d’estar degudament senyalitzats amb pintura antilliscant i senyalització vertical 
per a vehicles.  
 
 
8.3.2 PROPOSTA D’ITINERARIS  

A partir d’aquests criteris s’ha establert la xarxa de vianants de manera que es connectin tots els 
nous sectors de desenvolupament a les zones residencials i de generació i atracció de viatges 
existents (equipaments, polígons industrials i parades d’autobús). Els itineraris han d’ésser 
continus amb la xarxa existent de vianants. 
 
A banda de la xarxa actual de principals eixos de vianants, destaquen els següents itineraris de 
connexió amb els nous desenvolupaments:  
 

 Eix transversal que ressegueix el torrent del Catllar i connecta els desenvolupaments 
del sud amb els sectors de llevant. 

 N-240 en el seu pas pels barris de Clols i Castells, els nous desenvolupaments del PPU 
de Ruanes i de Cal Gaia, i l’àmbit de la Porta de Nulles. Caldrà, doncs, pacificar aquest 
tram de l’N-240, transformant l’actual carretera a una via més urbana.  

 Els quatre eixos on es localitzen els ponts per creuar el Catllar i les 3 noves passeres de 
llevant. 

 El Passeig Clariana i la seva continuïtat pel PMU-12 fins al carrer de l’Alt Camp – Prado 
i Creu de Cames. 

 Camí del Freixa per connectar els plans parcials de ponent. 
 Carrer del Portal Nou i Carretera de Picamoixons (connexió de ponent amb el casc 

antic) 
 Els dos ponts nous de ponent i la seva prolongació en sentit oest: el pont del carrer de 

Cabrera, que es preveu potenciar com a itinerari pacificat, connectarà amb el pont de 
l’Escorxador i posteriorment el casc antic; el pont més al nord connectarà amb la Crta. 
de Montblanc i el barri de Sant Josep Obrer. 

 La nova passera de ponent. 
 Eix longitudinal nord-sud per la Porta de Picamoixons que connectarà els tres ponts i la 

passera del torrent de Sant Pou. 
 
Els trams de carrers nous d’aquests itineraris hauran de complir amb les amplades mínimes 
recomanades als paràmetres de planificació general que s’apunten a l’apartat 8.1, tant de 
seccions com de voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin traçat 
amb l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada addicional de 2 
m pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles.  
 
D’altra banda, es recomana crear una zona de pacificació del trànsit que inclogui la zona del 
casc antic, amb nous carrers exclusius de vianants i carrers de prioritat invertida.  
 
Els àmbits dispersos es connectarien amb el nucli urbà de Valls a través de la xarxa de camins. 
 
 
8.3.3 ALTRES RECOMANACIONS 

A continuació es relacionen altres paràmetres a tenir en compte a l’hora de definir itineraris de 
vianants: 
 

- Els carrers nous haurien de reservar un mínim de 2,5 m per vianant a cada costat. 
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- Per facilitar el creuament dels vials nous proposats el POUM per part dels vianants es 
proposa pintar passos per vianants distants 100 metres un de l’altre, que és la distància 
recomanada.  

- L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en 
funció de la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. La velocitat màxima 
permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient una amplada de 3 metres. La llargada 
màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres.  

- Pas de vianants als quatre costats d’una cruïlla. 
- Rampes i rebaixos de les voreres a tots els passos de vianants que es mantinguin a 

nivell de calçada, tal i com estableix el “Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya de supressió de barreres arquitectòniques", per millorar l’accessibilitat de les 
persones de mobilitat reduïda 

- Als passos de vianants amb carril bici s’hi afegiran agregats durs i blancs per augmentar 
la resistència al lliscament. 

 
En les vies locals que formin part d’un itinerari de vianants es fan les següents propostes:  

- Limitar la velocitat a 30 Km/h. 
- Aparcament en zig-zag (desviació de l’eix de la trajectòria) per fer complir la velocitat 

màxima. 
- 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. 
- 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) 

 
Proposta de localització de l’aparcament en zig-zag 
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Millora en la visualització a les cruïlles (Font: DPTOP) 

 

 

 

8.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES  

8.4.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  

La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el 
següent: 
 

Article 17 

Xarxa d'itineraris per a bicicletes 

17.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

17.2 La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2. 

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran 
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.  

17.4 La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 
de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la 
xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat 
que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la 
resta dels vehicles. 

D’altra banda, la xarxa ciclable del municipi s’haurà d’ajustar a les disposicions del Manual per 
al disseny de vies ciclistes de Catalunya i les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà 
de Catalunya, que preveuen amplades variables en funció de la tipologia de via ciclista, 
pendents màximes i criteris de senyalització.  
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8.4.2 PROPOSTA DE XARXA D’ITINERARIS  

 
Es proposa crear un carril bici d’accés al polígon industrial de Valls que connecti el centre urbà 
amb la Porta del Pla de Santa Maria i altres solars per desenvolupar. D’aquesta manera es 
connectaria el centre urbà amb el carril bici localitzat al nord del polígon, passant pel barri del 
Fornàs. Es tractaria principalment d’un itinerari ciclable segregat, ja sigui en calçada (C. dels 
Artesans) o en vorera (Pg. de l’Estació, Francesc Gumà i Ferran, i Pg. Josep Tarradellas), amb 
alguns trams compartits amb el vehicle privat motoritzat (carrer del Tren) i un àmbit de trànsit 
pacificat en la zona del casc antic. Els dos punts més crítics es localitzen en els encreuaments 
amb la via ferroviària i l’N-240. En el primer dels casos, la secció del pas inferior fa viable el pas 
d’un itinerari ciclable; en el segon cas, el voral del pont, d’amplada considerable, permetria 
segregar un espai pels desplaçaments en modes no motoritzats, actuació que caldria 
acompanyar amb la col·locació d’elements d’advertiment i de reducció de la velocitat per 
garantir la seguretat de vianants i ciclistes. Atès que no es disposa de suficient espai per 
separar l’espai d’ambdós modes, el vianant tindrà prioritat.  
 
Per connectar els desenvolupaments de llevant amb el centre urbà es proposa arranjar l’itinerari 
actual per l’N-240, i crear tres itineraris transversals d’accés al centre a través de la Crta. de 
Barcelona, de l’N-240 (Anselm Clavé) i de l’eix on el POUM preveu la localització d’un nou pont 
sobre el Catllar de connexió amb el barri del Vilar. D’aquesta manera s’asseguraria la 
connectivitat amb l’itinerari de connexió amb el polígon. A l’hora, es proposa connectar la part 
de llevant amb els desenvolupaments del sud a través del nou carrer que ressegueix el torrent 
del Catllar, i connectar-los amb el casc antic a través del nou pont de la Cooperativa. Les tres 
noves passeres milloraran també l’accessibilitat en bicicleta entre ambdós marges del torrent. 
 
Resultarà també important connectar els desenvolupaments de ponent amb el centre urbà i els 
principals punts generadors de mobilitat. En primer lloc es proposa crear un itinerari que lligui 
els àmbits de ponent a través del Passeig Clariana, que continuï en sentit nord per la banda est 
del PAU-05 i per dins de l’àmbit de la Porta de Picamoixons. Atès que l’orografia en aquest tram 
no és favorable pels desplaçaments en bicicleta, es recomana que en aquest cas el carril bici 
sigui del tipus segregat. Es proposa també un itinerari ciclable per l’est que connecti el sector 
PMU-12 amb els àmbits localitzats entre els torrents de Sant Pou i de la Xamora a través dels 
carrers Alt Camp, Prado i Creu de Cames. Es preveu que la nova estructura viària projectada en 
el POUM redueixi la intensitat de trànsit d’aquests carrers ja que formen part d’un dels itineraris 
de pas utilitzats pels vehicles que amb el sistema de rondes es preveu que s’explusin cap a 
l’exterior. Per aquest motiu aquest itinerari ciclable podria ser compartit amb el vehicle privat 
motoritzat. Així mateix, es recomana la creació d’un itinerari ciclable que connecti amb els plans 
parcials de ponent a través de l’actual Camí del Freixa i que s’uneixi a la xarxa ciclable 
proposada a l’alçada del carrer Bisbe Móra. 
 
Es proposa potenciar com a eixos transversals de connexió entre els àmbits de ponent i el 
centre el pont del Portal Nou i el futur pont del carrer Cabrera, amb continuïtat cap al pont de 
l’Escorxador. La nova passera també millorarà l’accessibilitat entre les dues bandes del torrent. 
 
Els plans de millora i els polígons d’actuació urbanística localitzats a l’est del torrent de la 
Xamora estarien connectats a la xarxa ciclable a través dels carrers de l’Abat Llort i Mossèn 
Martí, que es proposa potenciar com a carrers de zona 30. Aquest itinerari tindria continuïtat en 
sentit nord a través dels carrers interns del barri de la Xamora fins arribar a la intersecció de la 
Crta. del Pla amb la via ferroviària, on el POUM preveu ampliar la plataforma del pont.  
 
Els àmbits dispersos es connectarien amb el nucli urbà de Valls a través de la xarxa de camins. 
 
En l’àmbit de Picamoixons, es proposa potenciar els desplaçaments en modes no motoritzats a 
través del tramat urbà del nucli, ficant especial atenció als encreuaments amb la T-743.  
 
D’altra banda, es recomana potenciar les zones 30 dins del nucli urbà de Valls per tal de donar 
més capil·laritat a la xarxa i potenciar l’ús de la bicicleta. La nova estructura viària proposada en 
el POUM, amb noves variants i rondes urbanes, té associada una reducció potencial del trànsit 
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en vehicle privat a l’interior de nucli urbà que pot facilitar la cohabitació entre modes. Aquesta 
cohabitació es pot contemplar quan la velocitat de la via no excedeixi els 30 Km/h i la IMD sigui 
inferior als 1.000 vehicles. 
 
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 habitatg, caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i 
atracció de viatges, addicionals als ja existents.  
 
El sistema d’aparcament recomanat per a la via pública és l’universal en forma de “U” invertida, 
en que les bicicletes es subjecten pel quadre i les rodes, oferint estabilitat i seguretat.  
 
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. 
 
 

8.5 XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I 

COL·LECTIU DE SUPERFÍCIE  

 
8.5.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  

En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col•lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/1006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 
 

Article 16 

Xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

16.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
transport públic i col·lectiu de superfície, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en 
aquest article. 

16.2 La xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s'ha de definir 
tenint en compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de transport col·lectiu, 
existents i previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha d'incorporar 
la previsió de carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi de traçat de 
les existents. 

16.3 Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2 i 
s'han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si 
s'escau, dels municipis veïns. 

16.4 En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s'han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s'han de situar 
de manera que la distància màxima d'accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui 
inferior a 750 metres, llevat d'aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. 

16.5 L'espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s'ha de configurar 
de manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es 
garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport 
col·lectiu, s'han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d'autobusos en l'hora 
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punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l'estudi 
particular sobre la conveniència de la seva implantació. 

 
8.5.2 PROPOSTA DE XARXA 

La distància màxima d’accés a una parada de transport públic mesurada sobre la xarxa de 
vianants ha de ser inferior a 750 metres, segons el Decret 344/2006.  
 
Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan noves zones al municipi 
sense cobertura de transport públic. Es planteja, doncs, modificar el servei actual d’autobús 
urbà donant cobertura als nous àmbits de desenvolupament i, alhora, clarificant els recorreguts i 
els horaris actuals. Per això es proposa crear 3 línies amb recorreguts estables i freqüències 
regulars: 
 

1. Línia dels sectors de llevant: connectaria els actuals barris de llevant i els nous 
desenvolupaments que s’hi localitzin, amb els desenvolupaments del sud, el casc antic, 
la zona de l’eixample i l’equipament esportiu del Fornàs i l’estació de tren. El recorregut 
total de la línia serà de 7,2 Km. 

2. Línia de ponent: connectaria el sector de ponent amb el centre urbà (Font de la Manxa) i 
la zona de l’eixample (CAP i estació d’autobusos). El recorregut total de la línia serà de  
6,0 Km. 

3. Línia del polígon: connectaria el centre urbà (Font de la Manxa) amb el Fornàs, els 
blocs d’edificis de la Crta. del Pla i el polígon industrial, perllongant el recorregut actual 
per dins del polígon fins a la Porta del Pla de Santa Maria. El recorregut total de la línia 
serà de 8,0 Km. 

 
Aquesta xarxa de transport urbà potenciaria la parada de la Font de Manxa com a punt principal 
de transbordament entre línies.  
 
Considerant una distància de 750 metres respecte el recorregut de les 3 línies proposades, el 
conjunt de la població del nucli urbà de Valls quedaria coberta. 
 
Es proposa una freqüència mínima d’una expedició a l’hora amb un reforç en hora punta (3 
expedicions/hora) per donar cabuda a la nova mobilitat generada en aquest mode de transport. 
Es proposa una amplitud horària de 6h a 22h. 
 
Es disposarien parades cada 200-250m per cobrir les noves zones del municipi. 
 
A nivell interurbà, el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 proposa serveis de 
vertebració entre els pols primaris contigus 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 

 
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) 

 
Per tant, l’oferta actual interurbana d’autobús s’addiu als requeriments del PTVC, amb excepció 
dels serveis entre Montblanc i Valls. D’altra banda, tal i com s’ha esmentat en capítols anteriors, 
es detecta un dèficit d’oferta entre Valls i Puigpelat en hora punta atès que en aquest període no 
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hi han serveis de connexió. Caldria, doncs, estudiar en detall la necessitat d’incrementar l’oferta 
amb ambdós municipis.  
 
 

9 FINANÇAMENT 
 

9.1 TRANSPORT URBÀ 
 
Article 19.2 
 
L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada també ha d'incorporar l’obligació de les persones 
propietàries de participar en els costos d'implantació de l'increment de serveis de transport 
públic mitjançant l'actualització a 10 anys del dèficit d'explotació del servei de transport públic de 
superfície en proporció a l'increment del nombre de línies o perllongament de les existents, amb 
els paràmetres de càlcul indicats a l'annex 4 d'aquest Decret 344/2006, de 19 de setembre. Les 
administracions han de vetllar perquè aquest finançament es destini a les administracions 
competents en matèria de transport segons l'àmbit territorial. 
 
Annex 4 
 
D’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, el càlcul del dèficit anual del transport 
públic de superfície es fa d’acord amb la següent fórmula: 
 

D = 365 · r · p · 0,7 
 
Essent: 
 
D = dèficit d’explotació del transport públic de superfície 
r = increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes 
per parada 
p = preu unitari del km recorregut 

 
El càlcul d’aplicació de l’IPC és el següent: 
30,5% és l’increment total d’IPC des del febrer del 2004 al febrer de 2019 (Font: INE) 
30,5% de 2,63 €/Km = 3,43 €/Km 
 
La modificació proposada de la xarxa d’autobús urbà contempla un total de 21,2 Km. 
Considerant 1 expedició/hora vall i 14 hores valls, i 3 expedicions/hora punta i 2 hores punta, el 
cost per a cada línia és el següent: 
 
DLLEVANT= 280 x (7,2 km x 20 exp/dia) · 3,43 €/Km x 0,7 = 96.640,28 € 
 
DPONENT= 280 x (6,0 km ·x  20 exp/dia) · 3,43 €/Km x 0,7 = 80.414,73 € 
 
DPOLÍGON= 280 x (8,0 km ·x  20 exp/dia) · 3,43 €/Km x 0,7 = 107.686,04 € 
 
Les propostes quant a transport públic urbà suposen un cost total de 284.741,05 Euros. 

10 INDICADORS DE GÈNERE  
 
A partir de l’EMQ 2006 en dia feiner s’han extret les següents dades de repartiment modal per 
gènere en l’àmbit territorial del Camp de Tarragona (no es disposa de dades específiques per a 
Valls). 
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La taula inferior mostra com en dia feiner els homes es desplacen en major proporció per motius 
ocupacionals (26,5%) que les dones (19,0%), que ho fan en major proporció per motius 
personals (35,1%). 
 
Pel que fa als modes de transport utilitzats per ambdós sexes, les dones es desplacen 
majoritàriament en modes no motoritzats (52,5%), mentre que pels homes el mode més utilitzat 
és el transport privat (54,5%). Respecte a l’ús del transport públic, són les dones les que fan un 
ús lleugerament superior.  
 

Distribució dels desplaçaments segons gènere. Font: EMQ 2006 
  Home  Dona 

M
ot

iu
 d

el
 

de
sp

la
ça

m
en

t Mobilitat ocupacional 26,5% 19,0% 
Mobilitat personal 27,3% 35,1% 
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Modes no motoritzats 40,5% 52,5% 
Transport públic  5,0% 6,8% 
Transport privat 54,5% 40,7% 
Total 100,0% 100,0% 

 

11 AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES 
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls contribueixen a una mobilitat més sostenible, 
i són coherents amb les principals directrius marcades per el nou marc establert per la 
recentment aprovada Llei de Mobilitat, com són: 
 
Directriu de mobilitat 1: Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 1.8 
Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima seguretat des de les 
parades de transport públic fins l’origen o la destinació del desplaçament. 
 
Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar 
l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4.Facilitar l’accessibilitat als 
centres de treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no 
motoritzats en aquells centres propers als nuclis urbans. 
 
Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 
metropolitans.11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació establint 
diferents tipologies de carrers.  
 
Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una 
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.6. Establir carrers de convivència i zones 
30 i altres mesures de moderació del trànsit. 13.9 Promoure els aparcaments segurs per a 
bicicletes, particularment a les parades de transport públic, centres de treball, centres 
comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat viària de la bicicleta. 
 
Directriu de mobilitat 24: Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el 
procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
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12 SÍNTESI I CONCLUSIONS 
 
Justificació de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, els 
plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada per a ésser aprovats.  
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada estableix que aquests estudis són una eina per determinar de l’aplicació de ràtios la 
mobilitat generada pels futurs desenvolupaments i serviran per establir les xarxes de vianants, 
bicicletes i transport col•lectiu 
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Valls, així com l’avaluació de 
les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte d’aquest en la mobilitat.  
 
L’àmbit d’estudi és el terme municipal de Valls, de 55,3 km2 i de 25.084 habitants l’any 2012. 
 
El POUM preveu incrementar el sostre edificable en 1.216.231 m2, distribuint-se entre sostre 
residencial (55%), i sostre no residencial (45%: industrial-logístic i terciari). Es preveu la 
construcció de 6.680 nous habitatges. D’altra banda, la superfície associada als sistemes 
ascendeix a 357.845 m2 per a espais lliures i a 184.839 m2 per a equipaments. 
 
 
Mobilitat generada 
 
El desenvolupament dels sectors de planejament del POUM generaran i atrauran en un dia 
feiner 286.158 viatges/dia en els dos sentits. Els sectors de planejament que generaran una 
mobilitat major són els associats als Plans parcials de sòl no delimitat: Porta Pla de Santa Maria 
(19%), Porta Picamoixons (12%) o Porta Nulles (6%). També el PAU-13 Palau de Reig S1, fase 
2 (7%). 
 
De la nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Valls, el 56% dels 
desplaçaments estaran associats a l’ús comercial, el 13% a l’ús d’equipaments, l’11% a l’ús 
industrial-logístic, el 10% a l’ús residencial (considerant que una part dels desplaçaments dels 
nous residents ja estaran inclosos en la mobilitat generada i atreta per altres usos), el 6% a les 
zones verdes i el 4% a les oficines. 
 
El 77% de la nova mobilitat tindrà lloc dins de l’àmbit urbà i el 23% de la mobilitat total es 
realitzarà per motius ocupacionals. D’altra banda, els modes no mecanitzats seran els 
majoritaris (55%) i a més distància es localitzaria el vehicle privat (42%). 
 
 
Xarxa viària 
 
Amb el desenvolupament del conjunt dels sectors de planejament del POUM es generaran i 
atrauran diàriament 81.702 nous cotxes en ambdós sentits, 2.796 motos, 6.808 furgonetes i 
6.760 camions. En hora punta suposen 7.010 cotxes, 240 motos, 584 furgonetes i 580 camions.   
 
Al voltant del 95% dels vehicles de connexió no utilitzaran el viari intern de la ciutat, ja que es 
canalitzaran des dels sectors més perifèrics cap a la xarxa interurbana a través de la ronda 
urbana o bé tindran origen/destinació en sectors dispersos. Les vies interurbanes podran 
absorbir la nova demanda de vehicles sense que es donin problemes de congestió. 
 
En relació a la nova mobilitat urbana en vehicle privat, s’estima un increment d’uns 4.100 nous 
vehicles/hora punta en els dos sentits. El 60% d’aquest correspon a vehicles atrets i generats en 
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l’àmbit del polígon industrial. En base al pes poblacional de les zones de llevant, ponent i del 
sud del nucli urbà (població actual i població prevista en els àmbits de desenvolupament que 
s’hi localitzen), es considera que el 43% dels vehicles urbans atrets i generats pel polígon es 
distribuiran a través de la ronda urbana (1.071 veh/hora) i la resta utilitzaran el viari intern (1.419 
veh/hora).  
 
Pel que fa a la resta de vehicles urbans generats i atrets en el nucli urbà de Valls, el 82% estan 
associats a sectors més perimetrals (sectors de llevant i ponent), i el 18% a sectors interns en el 
centre de la ciutat. Pels primers es fa la hipòtesi que el 40% es canalitzaran a través de la ronda 
urbana i el 60% restant utilitzaran el viari intern.  
 
Amb tot, a nivell urbà s’estima que al voltant de 1.600 nous vehicles/hora utilitzaran la ronda 
urbana, mentre que 2.200 nous vehicles/hora es distribuiran a través del viari intern (xarxa 
secundària distribuïdora).  
 
Actualment els trams urbans amb un índex I/C (intensitat/capacitat) superior es localitzen a la 
Crta. del Pla entre la Font de la Manxa i el Cementiri, i en el tram del polígon industrial. 
L’estructura viària del POUM projecta un nou vial que transcorre resseguint el torrent del Catllar 
que es podrà utilitzar com a itinerari alternatiu a la Crta. del Pla pels desplaçaments amb origen 
al sud del nucli urbà i destinació les zones del Vilar, Avenir i Fornàs (i a l’inrevés). El nou 
sistema de rondes previstes també permetrà reduir la intensitat actual de vehicles que circulen 
per dins de la ciutat, reduint així els vehicles que actualment circulen per la Font de la Manxa i 
que creuen el nucli longitudinalment.  
 
En el polígon industrial es preveu el perllongament del carrer dels Fusters al nord, fins a l’actual 
rotonda d’Ikea i per la banda sud fins a l’N-240, creant així un nou eix paral·lel a la Crta. del Pla 
per l’oest que absorbirà una part important dels vehicles generats i atrets pels nous 
desenvolupaments d’aquest àmbit.  
 
Seguint les directrius del planejament supramunicipal vigent, el nou POUM preveu la creació 
d’una ronda exterior conformada per l’A-27 per la banda de ponent, una variant sud que 
connecta la C-37 amb l’N-240 amb enllaç directe a l’A-27, i una variant per llevant que connecta 
l’N-240 amb la C-51 i les carreteres comarcals TV-2035 i TV-2034. Aquesta estructura viària de 
ronda permetrà eliminar el trànsit de pas interurbà que utilitza part de la xarxa urbana de carrers 
del nucli de Valls (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, o bé, vehicles procedents de Tarragona, Reus 
o Alcover amb sentit Montblanc.  
 
D’altra banda, el POUM preveu una ronda urbana que permet lligar els creixements de ponent i 
els de llevant perimetralment al nucli central de la ciutat, a través del traçat actual de l’N-240 
pels barris de Clols i dels Castells per llevant, la creació d’un vial perimetral que connectarà amb 
la C-37 per ponent, i una nova connexió entre l’N-240 i la C-37 al sud. Actualment 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. Aquesta ronda urbana permetrà 
eliminar aquests itineraris de pas.  
 
En escala més urbana, el POUM de Valls preveu la construcció de 4 nous ponts i 3 passeres 
per garantir la connectivitat dels nous desenvolupaments de llevant i ponent amb el centre.  
 
 
Transport públic 
 
La nova demanda d’autobús s’ha estimat en 4.899 viatges/dia en els dos sentits, dels quals 
2.743 viatges/dia són urbans i 2.155 viatges/dia interurbans. 
 
Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan noves zones al municipi 
sense cobertura de transport públic. Es planteja, doncs, modificar el servei actual d’autobús 
urbà donant cobertura als nous àmbits de desenvolupament i, a l’hora, clarificant els recorreguts 
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i els horaris actuals. Per això es proposa crear 3 línies amb recorreguts estables i freqüències 
regulars: 
 

4. Línia dels sectors de llevant: connectaria els actuals barris de llevant i els nous 
desenvolupaments que s’hi localitzin, amb els desenvolupaments del sud, el casc antic, 
la zona de l’eixample i l’equipament esportiu del Fornàs i l’estació de tren. El recorregut 
total de la línia serà de 7,2 Km. 

5. Línia de ponent: connectaria el sector de ponent amb el centre urbà (Font de la Manxa) i 
la zona de l’eixample (CAP i estació d’autobusos). El recorregut total de la línia serà de  
6,0 Km. 

6. Línia del polígon: connectaria el centre urbà (Font de la Manxa) amb el Fornàs, els 
blocs d’edificis de la Crta. del Pla i el polígon industrial, perllongant el recorregut actual 
per dins del polígon fins a la Porta del Pla de Santa Maria. El recorregut total de la línia 
serà de  8,0 Km. 

 
Aquesta xarxa de transport urbà potenciaria la parada de la Font de Manxa com a punt principal 
de transbordament entre línies. Es proposa una freqüència mínima d’una expedició a l’hora amb 
un reforç en hora punta (3 expedicions/hora) per donar cabuda a la nova mobilitat generada en 
aquest mode de transport. Es proposa una amplitud horària de 6h a 22h i disposar parades 
cada 200-250m per cobrir les noves zones del municipi. 
 
Les propostes quant a transport públic urbà suposen un cost total de 284.741,05 Euros. 
 
A nivell interurbà i tenint en compte l’oferta interurbana d’autobús en hora punta amb els 
principals municipis de connexió (Tarragona, Reus, El Pla de Santa Maria, Puigpelat, Vallmoll i 
Montblanc), només en cas que l’ocupació de les expedicions en aquest període estigui per 
sobre del 90% i del 84% en el cas de Vallmoll, es podrien donar problemes de capacitat per 
absorbir la nova demanda en aquest mode. En el cas de Puigpelat, però, es detecta un dèficit 
d’oferta atès que en aquest període no hi han serveis de connexió. Caldria, doncs, estudiar en 
detall la necessitat d’incrementar l’oferta entre ambdós municipis.  
 
Pel que fa a la nova demanda en ferrocarril, s’estima un total de 364 nous viatges/dia pels dos 
sentits. L’oferta actual que connecta Valls amb Lleida i Barcelona és de 2 expedicions/dia per 
sentit. Aquestes expedicions no fan parada a Tarragona ni Reus, municipis amb una relació de 
connexió superior. 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. Per tant, haurà de ser el transport públic per 
carretera el que doni servei a aquesta demanda.  
 
 
Vianants i bicicletes 
 
S’ha establert la xarxa de vianants de manera que es connectin els nous sectors de 
desenvolupament a les zones residencials i de generació i atracció de viatges existents 
(equipaments, polígons industrials i parades d’autobús). 
 
D’altra banda, es recomana crear una zona de pacificació del trànsit que inclogui la zona del 
casc antic, amb nous carrers exclusius de vianants i carrers de prioritat invertida 
 
Es proposa crear un carril bici d’accés al polígon industrial de Valls que connecti el centre urbà 
amb la Porta del Pla de Santa Maria i altres solars per desenvolupar. D’aquesta manera es 
connectaria el centre urbà amb el carril bici localitzat al nord del polígon, passant pel barri del 
Fornàs. 
 
Per connectar els desenvolupaments de llevant amb el centre urbà es proposa arranjar l’itinerari 
actual per l’N-240, i crear tres itineraris transversals d’accés al centre a través de la Crta. de 
Barcelona, de l’N-240 (Anselm Clavé) i de l’eix on el POUM preveu la localització d’un nou pont 
sobre el Catllar de connexió amb el barri del Vilar. D’aquesta manera s’asseguraria la 
connectivitat amb l’itinerari de connexió amb el polígon. A l’hora, es proposa connectar la part 
de llevant amb els desenvolupaments del sud a través del nou carrer que ressegueix el torrent 
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del Catllar, i connectar-los amb el casc antic a través del nou pont de la Cooperativa. Les tres 
noves passeres milloraran també l’accessibilitat en bicicleta entre ambdós marges del torrent. 
 
Resultarà també important connectar els desenvolupaments de ponent amb el centre urbà i els 
principals punts generadors de mobilitat. En aquest sentit, es proposa potenciar com a eixos 
transversals de connexió entre els àmbits de ponent i el centre el pont del Portal Nou i el futur 
pont del carrer Cabrera, amb continuïtat cap al pont de l’Escorxador. La nova passera també 
millorarà l’accessibilitat entre les dues bandes del torrent. 
 
Els plans de millora i els polígons d’actuació urbanística localitzats a l’est del torrent de la 
Xamora estarien connectats a la xarxa ciclable a través dels carrers de l’Abat Llort i Mossèn 
Martí, que es proposa potenciar com a carrers de zona 30. Aquest itinerari tindria continuïtat en 
sentit nord a través dels carrers interns del barri de la Xamora fins arribar a la intersecció de la 
Crta. del Pla amb la via ferroviària, on el POUM preveu ampliar la plataforma del pont.  
 
En l’àmbit de Picamoixons, es proposa potenciar els desplaçaments en modes no motoritzats a 
través del tramat urbà del nucli, ficant especial atenció als encreuaments amb la T-743.  
 
Els àmbits dispersos es connectarien amb el nucli urbà de Valls a través de la xarxa de camins. 
 
 
Aparcament 
 
La reserva total de places d’aparcament fora de la via pública vinculada a l’ús residencial 
s’estima en 6.694 places per turismes, 3.347 per motocicletes i 13.388 places per bicicletes. 
D’altra banda, en base a la demanda prevista pels desplaçaments en bicicleta per a usos 
diferents al residencial, resulta que es necessitarien 1.337 places per a l’estacionament de 
bicicletes. Es proposa localitzar aquestes places d’aparcament paral·lelament al 
desenvolupament del POUM, i en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport 
s’incrementés, s’augmentaria progressivament l’oferta. 
 
Per a activitat de càrrega i descàrrega s’estima una reserva d’aparcament de 150 places per a 
l’ús comercial i de 38 places per l’ús d’oficines. Així mateix, seguint els requeriments de l’article 
6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 10% del sostre dels establiments comercials 
destinat a magatzem per tal d’evitar operacions de càrrega i descàrrega. 
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13 ANNEX I. PLÀNOLS 
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