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Comarques 

 

Superfície 

 

Població 

2014 

 

Densitat 

h/km²  

 

Entitats de 

Població/ 

municipis 

Alt Camp 538,01 44.578 82,90 63/23 

Baix Camp 697,07 190.249 272,90 77/28 

Conca de 

Barberà 

650,24 20.723 31,90 56/22 

Priorat 498,60 9.550 19,15 30/23 

Tarragonès 318,86 250.306 785,00 90/22 

Total 2.999,02 515.406 171,85 388/132 



El creixement de l’edificació 1977-2008 

Població m² 1977 m² 2008 

Cambrils 900.000 1.800.000 

Reus 2.750.000 3.700.000 

Tarragona 2.900.000 4.400.000 

Salou 500.000 900.000 

Vila-seca 400.000 800.000 

Constantí 250.000 750.000 

Total 22 munic. 11.400.000 17.300.000 



El problema del sòl no urbanitzable 

• 24 edificacions per Km² (15 a CAT). A la 
plana 53 

• 117m ² per edificació (161 a CAT). 142 a 
la plana. 

• 351 m ² lliures per cada m ² ocupat en sòl 
no urbanitzable (408 a CAT). 131 a la 
plana. 

• 8% de superfície àmbit sense edificació 
(16’2% CAT) 

 



Estratègies en matèria 

d’infraestructures de transport (1) 

• Aposta per les infraestructures ferroviàries. 

Mesures de no incentivació del transport privat i 

d’incentivació del públic. 

• Es reforça el corredor del Mediterrani, tant des 

d’un vessant viari com ferroviari. 3er. Carril a la 

AP-7 i el desdoblament de l’A-7 al llarg de tot 

l’àmbit. Obertura del corredor ferroviari del 

Mediterrani, TAV entre Tarragona i Castelló i 

tren de mercaderies entre Tarragona i 

Castellbisbal. 

 





Estratègies en matèria 

d’infraestructures de transport (2) 

• Vertebració viària a l’interior de la regió. Primer 
arc viari mitjançant trasllat A-7 entre Tarragona i 
Vila-seca més al nord, prop de l’autopista.  

• A-7 i T-11, convertides en avingudes 
interurbanes. Nou arc viari entre Alcover i el 
Vendrell per Valls. 

• Aposta per un eix nord-sud d’accessibilitat 
exterior de la regió: A-27 entre Tarragona i 
Montblanc. Nou eix nord entre Montblanc i 
Tàrrega, per continuar cap a la Seu d’Urgell. Eix 
diagonal entre Montblanc i Igualada. 

 



Estratègies en matèria 

d’infraestructures de transport (3) 

• Trens regionals d’altes prestacions al cor de les 

ciutats de Tarragona i Reus. Interconnexió línia 

AVE amb la línia del litoral a Tamarit i/o L’Arboç, 

mitjançant intercanviadors. 8 estacions 

intermodals de connexió amb la xarxa ferroviària 

interna. 

• S’estructura la xarxa ferroviària convencional. 

Nou corredor pel centre ciutat de Tarragona, 

integració urbana de la línia existent a Reus. 

Connexió Reus-Valls per Picamoixons 

 



Estratègies en matèria 

d’infraestructures de transport (4) 

• Es fonamenta la futura conurbació del Camp de 

Tarragona en el tren i el tramvia.  

 

• TramCamp entre Tarragona i Reus al llarg de 

l’eix de la T-11. Serviria nuclis de la Budellera, 

Terres Cavades, Imperial Tarraco, Torreforta, 

Les Gavarres, Bonavista, La Canonja, estació 

Central, aeroport, eixamples de llevant de Reus, 

Bellisens, estació de Reus. 

 



Estratègies en matèria 

d’infraestructures de transport (5) 

 

• Es defineix un esquema clar i segregat pel 
transport de mercaderies. Mercaderies del port i 
polígon químic sud en direcció a Reus.  

• Noves variants a Vila-seca i Reus per via 
segregada de la de viatgers 

•  Rehabilitació línia Reus-Roda per trànsit mixte  

• Línia segregada de mercaderies pel Baix 
Penedès.  

• Nous accessos de mercaderies a les zones 
industrials de Valls i de Montblanc. 

 



L’ A-27 
• Corredor per la banda nord de la depressió de l’Ebre. 

Tarragona-Donostia-Pasaia, a través de les A-27, A-22, 
A-23 i A-21. 

• Entre l’Atlàntic i el Mediterrani seria el trajecte més curt 
en línia recta (320 km.). Entre Rotterdam i Gènova (700 
km.), i entre Hamburg i Triest (750 km.). 

• Per anar de Tarragona a Donostia per autopista són uns 
500 km. i un índex de volta del 0’72. A través d el’A-27 
serien uns 440 km. i l’index seria de 0’80. S’haurien 
guanyat 8 punts. 

• Estalvi en temps d’unes dues hores i estalvi peatge 
autopistes.  

• Fonamental pel port de Tarragona i per les empreses 
agro-industrials de les comarques lleidatanes i catalanes   



El corredor del Mediterrani 

• Carretera + Ferrocarril 

• Problemes de l’A-7 (N-340) 

• Conversió de carretera nacional en carrer 

major amb una gran intensitat de tràfec 

entre nuclis de població d’un mateix 

municipi i amb els veïns (sector del 

Tarragonès-Penedès). 

• Manca de continuïtat en les obres del 

desdoblament autovia al nord de 

Tarragona 

 



Els problemes ferroviaris 

• El tren d’Alta Velocitat: Reforça la concentració 
d’activitats a les ciutats més dinàmiques. Tema 
mercaderies.  

• Problema estació del Camp de Tarragona. 
Intercanviador ferroviari. 

• No es preveu l’enllaç Castelló-València 

• Tema estació central del Camp de Tarragona.  

• Tercer carril. Problema mercaderies integrar-se 
línia AVE. 76 M estat línia Vila-seca-
Castellbisbal  

• Línia Reus-Roda 

 







L’aeroport de Reus 
• Aeroport pensat i ampliat pel turisme 

• Manca total de connexions internes 

• Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de 
Catalunya (2009-2015):  Donar suport a nou pla 
director per incrementar el nº de viatgers. 
Aeroport sobreeixidor. 

• 500.000 passatgers 1995. Previsió 2013: 3’6 
milions. Realitat: 970 mil. 

• De 14 aerolínies i 27 destinacions internacionals 
a 5 aerolínies i 3 destinacions fixes i altres 
estacionals. 

• Inexistència d’un sistema aeroportuari català. 



Quin és el problema? 
• Només les infrastructures? 

• Problema greu d’organització política 
territorial 

• Manca de planejament territorial flexible i 
constant 

• Institucions amb esclerosi 

• Pèrdua de pes polític i econòmic 

• Dependència creixent de l’exterior 

• Necessitat de lideratges més potents 

 



Moltes gràcies per l’atenció¡¡¡ 


