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6. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT EN LA XARXA ACTUAL I EN ELS ESCENARIS 
DE FUTUR CONSIDERATS 

A continuació veurem el procés que s’ha seguit en els càlculs d’accessibilitat i els 
comentarem per acabar de reafirmar-nos en el traçat que hem escollit. Finalment 
analitzarem en detall com queden les principals ciutats connectades entre elles i a la 
futura estació del Tren d’Alta Velocitat a Perafort. 
 
6.1. Procés seguit per a la realització dels càlculs de l’accessibilitat 

L’estudi de l’accessibilitat s’ha pogut realitzar utilitzant el TRANSCAD. El TRANSCAD 
és un programa que serveix per l’anàlisi de xarxes de transport, i en especial, per les 
interurbanes, ja que és un dels programes recomanats quan es fa un tipus d’anàlisi 
macro. 
 
Es tracta d’introduir la xarxa de carreteres en el programa de tal manera que es crea un 
graf, amb els seus arcs (que seran els trams de carretera) i els nodes (extrems dels 
arcs). Aleshores, es creen uns centroids que es connecten al graf i que representen, en 
el cas que ens ocupa, els nuclis urbans, els principals polígons industrials i les futures 
àrees de creixement (tant residencial com industrial).  
 
Finalment, es dota als arcs d’una velocitat i un temps (que es calcula a partir de la 
velocitat i la distància), i finalment es crea la xarxa sobre la que calculem els temps de 
recorregut de centroid a centroid. 
 
Cal comentar que la velocitat que hem introduït als diferents trams és de 120km/h en el 
cas de les autopistes, de 100km/h en les autovies, entre 80km/h i 100km/h en el cas de 
les nacionals i comarcals , i finalment de 60km/h en les carreteres locals. 
 
El que s’obté de realitzar aquest càlcul és una matriu origen-destí, simètrica, amb els 
temps de recorregut entre els diferents centroids considerats. El càlcul es realitza de tal 
manera que el camí que el programa escull entre dos centroids és el que minimitza el 
temps de trajecte.  
 
Aleshores, a partir de la matriu obtinguda es calcula el temps mig de recorregut de 
cada centroid a tota la resta. Per això es realitza la suma de tots els temps d’un 
centroid a tots els altres, i es divideix entre el nombre de centroids total, menys ú (per 
no considerar-se ell mateix). 
 
Si tenim n centroids, obtenim una matriu de temps de n xn, on tij és el temps que tarda el 
centroid i per anar fins al centroid j, a través de la nostra xarxa de carreteres. 
Aleshores, per calcular el temps mig del centroid i es fa de la següent manera:  
 

∑

∑

∑

=

=

=

⇒

⇒

⇒

n

j
nj

n

j
j

n

j
j

nnnnn

ij

n

n

t

t

t

tttt

t
tttt
tttt

1

1
2

1
1

321

2232221

1131211

...................
.
.

...................

...................

1
;

1
11

1

1 −
=

−
=⇒

∑∑
==

n

t
t

n

t
t

n

j
ij

i

n

j
j

 



                                          L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

 

 
                                                                                                                                                               118

on observem que el temps mig de recorregut del centroid i a tots els altres resulta de la 
suma de tots els temps, t1i (temps que tarda fins al centroid 1 segons el mínim temps 
possible), el t2i (temps que tarda fins al centroid 2), ..... fins al tni (temps que tarda fins al 
centroid n). 
 
Finalment, a la suma d’aquests temps es fa la mitja dividint pel nombre de centroids 
menys ú. 
 
D’aquesta manera aconseguim associar a cada centroid un valor que es correspon a 
aquest temps mig calculat. 
 
Finalment, una manera de representar els resultats obtinguts és a partir de corbes de 
nivell. Aquest darrer pas es realitza amb el programa Surfer, que ens permet 
representar aquests valors de temps mig i crear les corbes de nivell que els uneixen. 
D’aquesta manera, podem veure clarament quins són els punts més ben connectats a 
la resta a través de la xarxa considerada i quins són els que es veuen més castigats. 
 
Seguint aquest procés s’han realitzat quatre escenaris. Un que considera la xarxa de 
carreteres actual, un segon amb la xarxa actual i s’incorpora la nova autovia seguint el 
traçat proposat per l’oest de Valls, un tercer també amb la xarxa actual però incorporant 
la proposta de traçat per l’est de Valls, i finalment, un quart escenari que inclou la xarxa 
actual amb l’alternativa de traçat proposada en aquest estudi. 
 
Per cadascun d’aquests escenaris es realitza el càlcul dels camins mínims en temps, 
entre: 
 
ü Els principals nuclis urbans (el nucli urbà de cada municipi i les àrees 

residencials més importants) que són: Mas del Plata, al municipi de Cabra del 
Camp, Les Masies Catalanes i Serradalt a Alcover, Vallmoll Paradís a Vallmoll, 
els Pallaresos Park, als Pallaresos, Bon Sol a Valls, Les Boveres a Puigpelat, 
juntament amb les ciutats de Reus, Salou, Tarragona, Montblanc i el Vendrell, i 
el TAV. 

 
ü Els principals nuclis urbans i la indústria actual, que inclou: els polígons 

industrials de Valls, Puigpelat, Els Garidells, Perafort, Riu Clar, Constantí i del 
Fracolí, la Petroquímica i el Port de Tarragona. 

 
ü Els principals nuclis urbans actuals i la indústria actual i prevista, que inclou a 

més de l’anterior, el SAU de Perafort, Vilallonga, La Secuita, Vallmoll, El Rourell, 
Nulles, Puigpelat, Alió-Bràfim, Valls, Vila-rodona i El Pla de Santa Maria. 

 
Finalment, s’obtenen les diferents corbes de nivell per cadascun d’ells i per cada 
escenari considerat, i finalment, per poder comparar-los es realitzen les restes dels 
temps mitjos entre ells, de manera que es pot observar d’una manera més evident 
quina de les propostes millora més l’accessibilitat, i en quins punts es perjudica. 
 
6.2. Resultats obtinguts 

A continuació mostrem els resultats obtinguts en l’estudi de l’accessibilitat en la xarxa 
actual i en els tres escenaris de futur que hem considerat. Representem els resultats 
segons les corbes de nivell obtingudes tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior, a 
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l’hora que adjuntarem algunes de les dades més interessants (la resta es poden 
consultar a l’annex III). 
 
6.2.1. Accessibilitat del casc urbà (CU) 

Respecte la situació actual, els tres escenaris estudiats (est, oest i alternativa escollida) 
milloren l’accessibilitat a la zona. 
 
 

  
CU escenari actual. Temps mig en minuts CU escenari oest. Temps mig en minuts 

  
CU escenari est. Temps mig en minuts CU escenari alternativa. Temps mig en minuts 
Figura 58. Corbes de nivell representant els resultats obtinguts en el càlcul dels temps mitjos de cada 
centroid de casc urbà respecte la resta. Font: Elaboració pròpia 
 
En la figura es veu clarament com es desplacen les corbes de temps mig en els 
diferents escenaris. Per exemple, en el cas del ministeri, els municipis més a l’est de la 
comarca (Alió, Nulles, Vila-rodona, Bràfim, Montferri, Puigpelat) es troben entre 15 i 20 
minuts en temps mig, al igual com en la situació actual. 
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Pel que fa a l’alternativa per l’est de Valls, veiem com la corba de 15 minuts ja inclou 
els municipis de Nulles i Puigpelat, millorant així tota aquesta part est de la comarca. 
 
Finalment, en l’alternativa escollida, veiem com la corba de 17 minuts inclou tots els 
cascos urbans de la part est de la comarca, millorant una mica més encara respecte 
l’alternativa proposada per l’est. 
 
Pel que fa als municipis de l’eix del Francolí (El Milà, El Rourell, Vilallonga, El Morell, La 
Pobla..) en la situació actual ens trobem amb uns temps d’entre 15 i 20 minuts. Si 
observem l’escenari de l’oest, lògicament millora força la connexió d’aquests punts a la 
resta de la xarxa, ja que la nova autovia passa per aquest eix. Veiem com la corba de 
15 minuts els engloba a tots. 
 
Pel que fa a l’escenari de l’est, veiem com aquests són els punts menys afavorits, ja 
que els temps no canvien respecte la situació actual. 
 
Finalment, l’alternativa escollida, també millora aquesta part, ja que cobreix aquest 
primer tram d’eix en favor de la petroquímica. En aquest cas, la corba de nivell de 15 
minuts engloba (al igual com passava amb l’alternativa del ministeri) tots aquests punts 
de l’eix del Francolí. 
 
Pel que fa a les ciutats de Reus i Tarragona els tres escenaris de futur considerats. 
Tarragona es manté a menys de 20 minuts en mitja de la resta de centroids 
considerats, i Reus entre 20 i 22 minuts. 
 
Trobem una millora considerable a Montblanc. Actualment queda entre les corbes de 
nivell de 20 i 22 minuts, en canvi en els tres escenaris de futur passa a trobar-se entre 
els de 17 i els 20min. Per tant, continuem veient la importància d’aquesta nova autovia 
alhora de millorar les connexions amb la Conca de Barberà. 
 
Pel que fa als municipis de l’oest, com Alcover, Mont-ral i La Riba, resten semblants en 
els tres escenaris considerats respecte la situació actual.  
 
Finalment, en els municipis situats més al nord de la comarca (El Pla de Santa Maria, 
Cabra del Camp, Figuerola, El Pont d’Armentera, Aiguamúrcia i Montferri), observem 
com la situació actual i la proposta per l’oest de Valls les mantenen entre les corbes de 
17 i 25 minuts, i com en la proposta per l’est i de l’alternativa escollida, es millora 
aquest temps passant a situar aquests punts entre les corbes de 17 i 22 minuts. 
 
Pel que fa al municipi de Querol, és el que es veu menys afavorit en tots els casos. En 
cap dels escenaris de futur es pot millorar la connexió d’aquest municipi ja que queda 
força apartat de la resta de centroids. De fet, el tram comprès entre el casc urbà i El Pla 
de Santa Maria és força abrupte, i augmenta força el temps de trajecte d’aquest 
municipi a la resta, independentment de quina sigui l’alternativa de traçat proposada. 
 
Si estudiem amb més en detall les dades obtingudes, agafant de referència un temps 
mig de 15 minuts veiem com les tres alternatives estudiades augmenten el nombre de 
centroids de casc urbà que es troben a un temps inferior a 15 minuts (en mitja) 
respecte els altres centroids. 
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ESCENARI 
ACTUAL 

ESCENARI  
EST 

ESCENARI 
OEST 

ESCENARI 
ALTERNATIU 

NOM CENTROID Temps mig (min) Temps mig (min) Temps mig (min) Temps mig (min) 

PUIGDELFÍ 14,21 13,49 14,00 13,45 

QUEROL 30,93 29,96 30,36 29,65 

EL PONT D'ARMENTERA 23,11 22,14 22,54 21,83 

AIGUAMÚRCIA 21,07 20,34 20,64 20,01 

FIGUEROLA DEL CAMP 21,51 20,18 20,94 19,89 

EL PLA DE STA. MARIA 18,79 17,45 18,22 17,17 

CABRA DEL CAMP 23,30 21,99 22,73 21,70 

VALLS 12,77 12,74 12,21 12,63 

ALIÓ 14,12 12,95 13,61 12,69 

VILA-RODONA 17,63 16,90 17,19 16,56 

RODONYÀ 18,12 17,39 17,69 17,06 

MONTFERRI 18,54 17,81 18,11 17,48 

BRÀFIM 16,52 16,04 16,26 15,78 

VILABELLA 17,19 16,86 16,96 16,64 

PUIGPELAT 15,53 15,32 15,05 15,20 

NULLES 15,32 13,98 15,00 13,93 

ALCOVER 16,34 16,39 16,02 16,49 

EL MILÀ 15,58 15,64 15,19 15,69 

MONTRAL 34,90 34,96 34,59 35,06 

LA RIBA 18,83 18,38 18,76 18,44 

LA MASÓ 14,77 14,68 14,36 14,67 

EL ROURELL 15,45 15,43 13,79 14,35 

VILALLONGA DEL CAMP 16,45 16,48 14,74 13,97 

EL MORELL 16,49 15,88 15,25 14,29 

LA POBLA DE MAFUMET 16,19 15,58 14,75 13,95 

CONSTANTÍ 19,48 18,43 18,46 16,16 

PERAFORT 14,99 14,18 14,78 14,26 

ELS GARIDELLS 13,74 13,24 13,56 12,82 

LA SECUITA 15,40 14,19 15,20 14,88 

L'ARGILAGA (LA SECUITA) 15,72 15,04 15,52 15,26 

VISTABELLA (LA SECUITA) 14,60 13,81 14,39 13,59 

LES GUNYOLES (LA SECUITA) 13,49 13,17 13,30 12,34 

VALLMOLL 12,80 12,70 12,57 12,56 

VALLMOLL PARADÍS (VALLMOLL) 12,46 12,42 12,17 12,29 

ELS PALLARESOS 17,00 16,47 16,79 16,53 

ELS PALLARESOS PARK (ELS PALLARESOS) 17,56 16,86 17,35 16,95 

REUS 22,02 21,44 21,99 21,35 

TARRAGONA 19,40 18,28 18,65 18,66 

SALOU 25,91 23,29 24,66 23,81 

BON SOL (VALLS) 13,01 12,73 12,52 12,70 

PICAMOIXONS (VALLS) 16,55 16,61 16,47 16,69 

LES BOVERES (PUIGPELAT) 15,54 15,30 15,05 15,23 

MAS DEL PLATA (CABRA DEL CAMP) 24,15 22,95 23,58 22,66 

SERRADALT (ALCOVER) 16,24 16,30 15,86 16,38 

MASIES CATALANES (ALCOVER) 17,13 17,17 16,94 17,04 

MONTBLANC 21,58 19,41 18,91 19,28 

EL VENDRELL 28,15 28,21 27,77 28,24 

Menys de 15 minuts     

  Taula 29. Resultats obtinguts pels centroids de casc urbà en el càlcul dels temps mitjos per la situació 
  actual i els tres escenaris de futur, considerant només els cascos urbans. Font: Elaboració pròpia 
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Si analitzem els resultats obtinguts en l’alternativa per l’est de Valls, en la majoria de 
centroids es guanya temps (entre 0 i 2 minuts), i només en els centroids d’Alcover 
(juntament amb Serradalt i les Masies Catalanes), El Milà, Mont-ral, Vilallonga, 
Picamoixons i el Vendrell es perd temps. De fet, aquest temps perdut és insignificant, 
degut a què no és en cap cas més d’ una dècima de minut (de 0’1min).  
 
Cal destacar els casos com Figuerola, El Pla de Sta. Maria , Cabra del Camp, Alió, 
Nulles, Tarragona, Salou i Montblanc on el temps que es guanya amb l’alternativa de 
l’est és superior a 1minut (2minuts en els casos de Salou i Montblanc). 
 
Pel que fa a l’alternativa per l’oest de Valls, obtenim una millora dels temps en tots els 
centroids. Caldria destacar doncs, aquells en els que es guanya més d’un minut de 
temps mig de recorregut. Els centroids d’ El Rourell, Vilallonga del Camp, El Morell, La 
Pobla de Mafumet, Constantí, Salou i Montblanc són els que veuen disminuït el seu 
temps mig (respecte els altres centroids) en més d’un minut respecte la situació actual. 
 
Pel que fa a l’escenari alternatiu, aquest millora l’accessibilitat de gairebé tots els 
centroids exceptuant Alcover, El Milà, Mont-ral, Picamoixons, Serradalt (a Alcover) i El 
Vendrell, sent Mont-ral el municipi més afectat, perdent 0’16min. Així doncs, el temps 
perdut respecte la situació actual en cap cas supera aquests 0’16min. 
 
Pel que fa als municipis que veuen millorat el seu temps mig de trajecte en més d’un 
minut són: Querol, El Pont d’Armentera, Aiguamúrcia, Figuerola del Camp, El Pla de 
Sta. Maria, Cabra del Camp, Alió, Vila-rodona, Rodonyà, Montferri, El Rourell, 
Vilallonga, El Morell, La Pobla, Constantí, Vistabella i Les Gunyoles (del terme 
municipal de La Secuita), Salou i Montblanc. 
 
D’entre aquests cal destacar els centroids de Vilallonga, El Morell, La Pobla , Salou i 
Montblanc, per guanyar més de 2 minuts, i Constantí per millorar el seu temps mig en 
més de 3 minuts. 
 
Finalment, si comparem les alternatives de l’oest i de l’est, podem veure que en la 
majoria de municipis es guanya més temps amb l’alternativa de l’est (especialment 
Figuerola, el Pla de Sta. Maria, Cabra del Camp, Alió, Nulles, La Secuita o Salou), i que 
és en els municipis de la franja del Riu Francolí ( El Milà, El Rourell, Vilallonga, El 
Morell, La Pobla..) on l’alternativa de l’oest millora més els temps mitjos de recorregut 
 
6.2.2. Accessibilitat del casc urbà (CU) i la indústria (SUI) 

Pel que fa a l’anàlisi de la connexió dels principals nuclis urbans i la indústria actual, 
veiem com les zones que es veuen millorades per una o altra alternativa són força 
semblants que en el cas anterior. De fet, això és del tot coherent, ja que un traçat per 
l’est o per l’oest influeix directament en els municipis situats a una banda o altra de la 
comarca, i el traçat escollit millora la part sud-oest i est de la comarca i el nord del 
Tarragonès. 
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CU i SUI escenari actual. Temps mig en minuts CU i SUI escenari oest. Temps mig en minuts 

  
CU i SUI escenari est. Temps mig en minuts CU i SUI escenari alternativa. Temps mig en minuts 
Figura 59. Corbes de nivell representant els resultats obtinguts en el càlcul dels temps mitjos de cada 
centroid de casc urbà i indústria actual respecte la resta. Font: Elaboració pròpia 
 
Així doncs, a grans trets, les afectacions sobre els temps mitjos de cada centroid del 
casc urbà en aquest segon anàlisi són pràcticament les mateixes.  
 
En el cas de l’alternativa de la plataforma, es milloren els temps de recorregut en els 
mateixos municipis, però si cal destacar que el nombre de municipis en què es millora 
en més d’un minut augmenta. Ara, els municipis de Querol, El Pont d’Armentera, 
Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà, Montferri i La Secuita s’afegeixen als municipis de 
Figuerola, El Pla de Sta. Maria, etc.. (on es millora en més d’un minut). (Veure annex 
III). 
 
En la resta d’escenaris la situació és anàloga.  (Veure annex III). 
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De tota manera, agafant el temps mig de 15 minuts de referència, i analitzant en detall  
els resultats obtinguts pel que fa a la indústria, veiem el següent:  
 

 
ESCENARI 
ACTUAL 

ESCENARI 
EST 

ESCENARI 
OEST 

ESCENARI 
ALTERNATIU 

NOM CENTROID Temps mig (min) Temps mig (min) Temps mig (min) Temps mig (min) 
POL. INDUSTRIAL DE VALLS 14,85 14,29 14,08 14,21 
POL. INDUSTRIAL DE PUIGPELAT 14,60 14,27 14,09 14,20 
POL. INDUSTRIAL DELS GARIDELLS 12,79 12,35 12,62 11,79 
POL. INDUSTRIAL DE PERAFORT 13,24 12,63 13,05 12,60 
PETROQUÍMICA 15,29 14,66 14,43 14,27 
POL. INDUSTRIAL DE RIU CLAR 16,97 16,13 16,01 15,87 
POL. INDUSTRIAL DE CONSTANTÍ 20,21 19,95 19,89 17,52 
PORT DE TARRAGONA 19,53 16,92 17,86 17,56 
POL. INDUSTRIAL DEL FRANCOLÍ 19,81 16,48 17,53 17,05 
Menys de 15 minuts 

        Taula 30. Resultats obtinguts pels centroids de la indústria en el càlcul dels temps mitjos per la  
         situació actual i els tres escenaris de futur, considerant els centroids de casc urbà i indústria actual.  
        Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que fa als centroids industrials, cal destacar que els 3 escenaris milloren la seva 
accessibilitat respecte la situació actual. 
 
Tant l’alternativa del ministeri com la de l’est milloren en més d’un minut els temps 
mitjos dels centroids del Port de Tarragona (1’67 ministeri i 2’61 plataforma) i el Polígon 
Industrial del Francolí (2’28 ministeri i 3’33 la plataforma). 
 
Pel que fa a l’escenari alternatiu, aquest també millora els temps mitjos en tots els 
centroids industrials, però en particular, els de la Petroquímica (a El Morell), el Polígon 
Industrial de Riu Clar, el Polígon Industrial de Constantí, el Port de Tarragona i el 
Polígon Industrial del Francolí milloren en més d’un minut. 
 
Finalment, si comparem les alternatives de l’oest i de l’est, veiem que en el Port de 
Tarragona i el Polígon Industrial del Francolí, l’escenari de l’est guanya un minut 
respecte l’escenari de l’oest. 
 
6.2.3. Accessibilitat en el casc urbà (CU) i la indústria (SUI) juntament amb les noves 

àrees de creixement industrial (SAUI) 

Pel que fa als temps mitjos de recorregut entre centroids, els de casc urbà i sòl 
industrial en aquest tercer anàlisi són pràcticament els mateixos. 
 
En el cas dels centroids del sòl apte per urbanitzar industrial, en les tres alternatives es 
millora l’accessibilitat en tots ells. 
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CU, SUI i SAUI escenari actual. Temps mig en 
minuts 

CU, SUI i SAUI escenari oest. Temps mig en minuts 

  
CU, SUI i SAUI escenari est. Temps mig en minuts CU, SUI i SAUI escenari alternativa. Temps mig en 

minuts 
Figura 60. Corbes de nivell representant els resultats obtinguts en el càlcul dels temps mitjos de cada 
centroid de casc urbà i indústria actual i prevista, respecte la resta. Font: Elaboració pròpia 
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De tota manera, agafant al igual que en els casos anteriors, el temps mig de 15 minuts 
de referència, i analitzant en detall  els resultats obtinguts pel que fa a les noves àrees 
d’implantació  industrial, veiem: 
 

  
ESCENARI 
ACTUAL 

ESCENARI 
EST 

ESCENARI 
OEST 

ESCENARI 
ALTERNATIU 

NOM CENTROID (SAUI) 
Temps mig  

(min) 
Temps mig  

(min) 
Temps mig  

(min) 
Temps mig  

(min) 

SAU INDUSTRIAL DE PERAFORT 12,85 12,22 12,64 12,29 

SAU INDUSTRIAL DE VILALLONGA 16,42 16,42 14,87 14,15 

SAU IND. ENTRE PERAFORT, CONSTANTI I ELS PALLARESOS 13,77 13,15 13,57 13,28 

SAU INDUSTRIAL DE LA SECUITA 13,82 12,55 13,67 13,25 

SAU INDUSTRIAL DE LA SECUITA 11,49 11,11 11,35 10,34 

SAU INDUSTRIAL DE VALLMOLL 12,30 11,31 12,15 11,64 

SAU INDUSTRIAL DE VALLMOLL 11,96 11,75 11,77 11,59 

SAU INDUSTRIAL DEL ROURELL 14,52 14,48 12,17 13,03 

SAU INDUSTRIAL DE NULLES 14,69 13,05 14,38 12,93 

SAU INDUSTRIAL DE PUIGPELAT 14,95 14,72 14,46 14,61 

SAU INDUSTRIAL D'ALIÓ 13,23 11,71 12,72 11,42 

SAU INDUSTRIAL DE VALLS 12,55 12,44 11,92 12,40 

SAU INDUSTRIAL DE VILA-RODONA 15,12 14,13 14,65 13,76 

SAU INDUSTRIAL DEL PLA DE STA. MARIA 18,51 16,78 17,82 16,46 

Menys de 15 minuts     

Taula 31. Resultats obtinguts pels centroids de les noves àrees industrials previstes, en el càlcul dels 
temps mitjos per la situació actual i els tres escenaris de futur, considerant tots els centroids. 
Font: Elaboració pròpia 
 
L’alternativa de la plataforma millora en més d’un minut en el SAU industrial de la 
Secuita, de Nulles, d’ Alió i del Pla de Sta. Maria. En el cas del ministeri són el SAU 
industrial de Vilallonga i del Rourell els que milloren en més d’un minut. 
 
En l’escenari alternatiu tenim una clara millora dels temps en més d’un minut en el SAU 
industrial de Vilallonga, La Secuita, El Rourell, Nulles, Alió, Vila-rodona i el Pla de Sta. 
Maria. Destaquen Vilallonga i el Pla de Sta. Maria per la millora en més de 2 minuts. 
 
Finalment, si comparem les alternatives de l’oest i de l’est, cal destacar que en 
l’alternativa de l’est, els futurs polígons industrials de Nulles, Alió i Pla de Sta. Maria, on 
els temps mitjos es veuen millorats en més d’un minut respecte la de l’oest. 
 
D’altra banda, els futurs polígons de Vilallonga i el Rourell es guanya entre 1 i 2 minuts 
amb l’alternativa de l’oest. 
 
Les futures actuacions de sòl apte per urbanitzar, la major part d’elles es milloren més 
en l’escenari alternatiu (SAU industrial dels municipis de Vilallonga, La Secuita, 
Vallmoll, Nulles, Alió, Vila-rodona i el Pla de Sta. Maria). 
 
La connexió del SAU industrial del Rourell, Puigpelat i Valls amb la resta de polígons és 
millor en l’alternativa de l’oest. 
 
Pel que fa a la resta (Perafort i Constantí) estan millor connectats amb la resta en 
l’alternativa de l’est. 
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6.3. Anàlisi comparatiu entre les tres alternatives de traçat 

Hem vist com en termes generals les tres alternatives milloren la situació actual, però 
en algunes zones una alternativa de traçat o una altra canvia a l’accessibilitat del 
conjunt. El següent anàlisi comparatiu ens permetrà veure millor on es guanya respecte 
la situació actual i entre els diferents escenaris de futur.  
 
Compararem les diferents alternatives de traçat en el càlcul realitzat que considera tots 
els centroids, tant casc urbà com sòl urbà industrial i apte per urbanitzar industrial, ja 
que els resultats obtinguts són també representatius dels altres dos casos (casc urbà i 
casc urbà i indústria actual). Les altres dades comparatives entre els diferents 
escenaris pel casc urbà i el casc urbà i indústria actual es troben a l’annex III, juntament 
amb la representació mitjançant les corbes de nivell. 
 
Si es realitzen les restes entre els diferents escenaris considerats, veiem clarament les 
diferències entre ells. 
 
En les tres primeres figures es resten els tres escenaris respecte la situació actual. Això 
vol dir que les corbes de nivell negatives representen el guany (en minuts) respecte la 
situació actual, que a la vegada es corresponen amb les zones més fosques del mapa.  
 
En l’escenari de l’oest el guany més important el representa la corba de –1(guany d’un 
minut respecte la situació actual) que engloba tot l’entorn del Francolí. 
 
Pel que fa a l’escenari de l’est, també apareix la corba de –1 que representa el major 
guany. Aquesta es troba a la part més a l’est de la comarca. 
 
En l’alternativa escollida apareix la de –2, que millora en 2 minuts tota la part compresa 
a l’entorn del Francolí, i entre –0,5 i –2, a la part est i nord-est de la comarca. 
 
Comparant l’escenari de l’oest amb el de l’est, les corbes negatives en aquest cas ens 
indiquen el guany que es produeix en l’alternativa de l’est respecte la de l’oest (també 
la part més fosca). Veiem com les corbes de nivell negatives segueixen el traçat de l’est 
quedant a la part est i nord-est de la comarca, mentre que les positives segueixen el 
traçat de l’oest i queden a la part oest seguint les proximitats del Francolí. Amb el traçat 
de l’oest s’arriba a obtenir una diferència d’un minut respecte l’alternativa de l’est (que 
es dóna a les proximitats del Francolí) i a la vegada, l’alternativa de l’est aconsegueix 
un guany d’entre mig minut i un minut a la part est de la comarca (Valls i municipis a 
l’est), respecte l’alternativa de l’oest. 
 
Finalment, si comparem l’alternativa escollida amb l’escenari de l’est, les corbes 
positives ens indiquen el temps que es guanya (part més clara) amb l’alternativa 
escollida respecte l’alternativa de l’est. Veiem com en la part est es situa entre les 
corbes de nivell de 0 i 0,5, és a dir, l’alternativa escollida arribaria a millorar fins a mig 
minut respecte l’alternativa de l’est en la part est de la comarca, mentre que en la part 
de l’eix del Francolí, al sud de la comarca i nord del Tarragonès, l’alternativa arriba a 
guanyar fins a dos minuts i mig respecte l’alternativa per l’est, donant així millor 
accessibilitat també en aquesta part. 
 
Veient les diferències entre l’alternativa escollida i la de l’oest, les corbes positives 
continuen sent el valor en temps que guanya l’alternativa escollida respecte el traçat 
per l’oest (entre mig minut i dos minuts i mig; la part més clara). En tots els centroids 
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l’alternativa escollida guanya temps respecte l’alternativa de l’oest, a excepció de la 
part més a l’oest de la comarca (a Alcover i entorn), on perd mig minut. 
 
Les següents figures ens mostren totes aquestes comparacions, que van 
acompanyades de les dades obtingudes que es poden consultar a l’annex III. 
 
 
                

 
           Figura 61. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada centroid de casc urbà i 
          indústria actual i prevista, respecte la resta. Alternativa de l’oest menys la situació actual.  
          Font: Elaboració pròpia 
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          Figura 62. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada centroid de casc urbà i 
          indústria actual i prevista, respecte la resta. Alternativa de l’est menys la situació actual.  
          Font: Elaboració pròpia 
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          Figura 63. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada centroid de casc urbà i 
          indústria actual i prevista, respecte la resta. Alternativa escollida menys la situació actual.  
          Font: Elaboració pròpia      
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          Figura 64. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada centroid de casc urbà i 
          indústria actual i prevista, respecte la resta. Alternativa de l’est menys la de l’oest.  
          Font: Elaboració pròpia      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

 

 
                                                                                                                                                               132

 
Figura 65. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada 
centroid de casc urbà i indústria actual i prevista, respecte la resta. 
Alternativa de l’est menys alternativa escollida. 
Font: Elaboració pròpia     

 
Figura 66. Corbes de nivell comparatives dels temps mitjos de cada 
centroid de casc urbà i indústria actual i prevista, respecte la resta. 
Alternativa de l’oest menys alternativa escollida. 
Font: Elaboració pròpia     
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Hem vist com en la representació dels resultats mitjançant les corbes de nivell ens 
donen els punts més afavorits en els diferents escenaris considerats. 
 
De tota manera, l’anàlisi comparatiu ens reafirma que l’alternativa escollida és la millor 
opció. Com ja s’havia comentat, agafa les millores d’una i altra proposta (per l’oest de 
Valls i per l’est de Valls). En temps, representa una millora de fins a dos minuts 
respecte la proposta de l’oest a l’entorn del riu Francolí (part oest de la comarca, on la 
proposta de l’est es veu menys afavorida), i fins a mig minut a la part est i nord-est de la 
comarca, respecte la proposta de l’est (on l’alternativa de l’oest es veu menys 
afavorida). 
 
6.4. Detall de les connexions entre les principals ciutats i l’estació del TAV  

Una vegada estudiada la millora d’accessibilitat segons les diferents alternatives de 
traçat, és interessant veure com queda afectada la connexió entre l’anomenat triangle 
Reus, Valls i Tarragona, i com aquests es connecten a Montblanc i a la futura estació 
del Tren d’Alta Velocitat a Perafort. 
 
En el següent quadre tenim els resultats obtinguts en el programa pels diferents 
escenaris considerats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Taula 32. Temps de recorregut entre les principals ciutats i el TAV. Font: Elaboració pròpia 
 
Observem que en el cas de la connexió Montblanc-Tarragona (i Tarragona-Montblanc), 
les tres alternatives de traçat milloren la connexió actual (entre tres i cinc minuts), però 
la que més ho fa és l’alternativa del ministeri. 
 
En canvi, pel que fa a les connexions Reus-Montblanc i Tarragona-Valls s’obtenen els 
mateixos temps. En les següents figures veurem que això és degut a què en la majoria 
dels casos es segueix el mateix trajecte entre una i altra ciutat en els quatre escenaris 
considerats. 
 
Finalment, pel que fa a l’estació del TAV, l’escenari de l’est aconsegueix millorar el 
temps en el cas de Valls i Reus, però no arriba al minut. 
 
Les caselles en vermell són aquells resultats que empitjoren amb la creació de la nova 
autovia (tot i que la pèrdua de temps és inferior al minut). Això s’explica pel fet que 

RESULTATS CAMINS MINIMS SEGONS TEMPS (min) 
 ESCENARI  

ACTUAL 
ESCENARI 

EST 
ESCENARI 

OEST 
ESCENARI 

ALTERNATIU 
Montblanc - Tarragona 29’1 25 24’1 26’5 
Tarragona - Montblanc 29’03 25’4 24’8 26’5 
Valls – Tarragona 16’9 16’9 16’9 16’9 
Tarragona – Valls 16’9 16’9 16’9 16’9 
Reus – Montblanc 23’3 23’3 23’3 23’3 
Montblanc – Reus 23’1 23’1 23’1 23’1 
Valls – TAV 11 11’05 11 11 
TAV – Valls 11’5 11’2 11’1 11’5 
Tarragona – TAV 9’6 9’6 9’6 9’6 
TAV – Tarragona 9’6 9’6 9’6 9’6 
Reus – TAV 18 17’3 18’2 18’6 
TAV - Reus 17 17’2 17’2 17’2 
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aquesta implica la construcció de nous enllaços amb la xarxa actual, que en alguns 
casos poden augmentar el temps de trajecte que s’obté en l’actualitat. 
 
Els casos que detectem són els següents: 
 
ü A l’escenari de la plataforma, es pot donar una pèrdua de temps per aquest nou 

enllaç a l’alçada de Perafort, ja que actualment entra directe des de l’actual N -
240, i no ha de passar per aquest nou enllaç, que travessa la nova autovia. 

  

 
                                                Figura 67. Nou enllaç de l’autovia proposada  
                                                per l’est a l’entrada de Perafort i futura    
                                                estació del TAV. Font: Elaboració pròpia 
 
ü En el cas del trajecte TAV-Reus en l’escenari de la plataforma, aquest agafa la 

nova autovia, però es produeix una pèrdua de temps respecte la situació actual. 
S’explica perquè en aquest escenari, el trajecte discorre per la nova autovia, i 
per tal d’arribar a Reus, ha de passar dos enllaços de la nova autovia a la N-340 
(el primer a l’alçada del polígon Riu Clar; el segon, a l’actual enllaç entre la N-
340 i la N-241), mentre que en l’actual ve per la N-340 i enllaça directament la N-
240. 

 
 

 
                                           Figura 68. Part del trajecte TAV-Reus a l’escenari  
                                           de l’est. Connexió entre l’actual N-240 i la nova  
                                           autovia a l’alçada de Riu Clar, i actual enllaç entre 
                                           la N-340 i la N-241. Font: Elaboració pròpia 
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ü En el cas Reus –TAV l’explicació la dóna el fet que en l’escenari actual el 

trajecte discorre per l’autopista AP-7 (veure figura 54, escenari actual). En la 
resta d’escenaris l’enllaç de l’autopista amb l’actual N-240 i la nova autovia es 
modifica (observeu següent figura), de tal manera que el trajecte escollit en el 
programa ja no és l’autopista, i això augmenta el temps de trajecte, però en cap 
cas supera el minut. 

 
 
 

  
ESCENARI ACTUAL ESCENARI OEST 

  
ESCENARI EST ESCENARI ALTERNATIVA 

   Figura 69. Canvis en l’actual enllaç entre l’autopista AP-7 i l’actual N-240 a l’alçada del polígon  
   industrial de Riu Clar. Font: Elaboració pròpia 

 
 

                                             
ü Un altre exemple de com els enllaços poden influir en aquestes petites pèrdues 

de temps n’és també el trajecte Tarragona-Montblanc, que varia respecte el 
Montblanc-Tarragona en l’escenari alternatiu. Això s’explica pel següent fet: 

 
 



                                          L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

 

 
                                                                                                                                                               136

 

 
                                   Figura 70. Enllaç a la sortida de la ciutat de Tarragona amb la   
                                   N-340. Font:Elaboració pròpia 
 
 
L’entrada a la ciutat es pot realitzar des de la N-340, mentre que la sortida no. Només 
es pot sortir en direcció a Barcelona. Això fa que l’arribada a Tarragona des de 
Montblanc per la nova autovia es pugui realitzar des de la N-340. En canvi, quan es 
surt de Tarragona per anar en direcció a Montblanc, és més ràpid sortir directament per 
la N-240 i enllaçar amb l’autovia a l’alçada de Perafort (veure següent figura). 
 
De tota manera cal recordar que tots aquests casos en què es produeix una diferència 
entre els dos sentits, o que s’empitjora una mica respecte el traçat actual, és 
insignificant, ja que en cap cas es supera el minut.  
 
Per contra, la millora que la nova autovia significarà en general per a la comarca (tal i 
com hem vist a l’apartat anterior) veu compensades aquestes particularitats de pèrdua 
de temps que ens trobem al realitzar l’anàlisi per a uns casos molt particulars. 
 
A continuació, representem els resultats obtinguts en els diferents escenaris, veient el 
traçat que el programa escull per anar d’un punt a un altre. Això ens permet valorar els 
resultats de la taula 20.  
 
 
1) Tarragona-Montblanc i Montblanc-Tarragona 
 
Observem que el trajecte de menys recorregut entre Tarragona i Montblanc en la xarxa 
actual, es realitza per la carretera T-11 i la comarcal C-14. Aquest camí resulta el de 
menor temps de trajecte, i posa en evidència l’actual connexió entre aquestes dues 
ciutats a través de la N-240. Tal i com ja s’ha comentat, l’actual N-240 entre Valls i 
Montblanc ha de superar el Coll de l’Illa ( a 600m d’altitud), i això fa que resulti més 
ràpid una alternativa de traçat com és la comarcal C-14. També hem vist en el mapa de 
trànsit com la comarcal C-14 assoleix la major part del trànsit que va cap a la costa, i 
també el dels vehicles pesats. Per tant, el nostre model de xarxa mostra aquest 
problema existent a la xarxa actual, i que com ja sabem, ha sigut un dels principals 
motius per a decidir la construcció d’una nova autovia que travessi en túnel pel coll de 
l’Illa. 
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Escenari Actual. Sentit Tarragona-
Montblanc i Montblanc-Tarragona. 

 Escenari Oest. 
Sentit Tarragona-Montblanc 

 

 

 
Escenari Est.  
Sentit Montblanc-Tarragona 

 Escenari Est. Sentit Tarragona-
Montblanc i Montblanc-Tarragona. 

 

 

 
Escenari Alternativa.  
Sentit Tarragona-Montblanc 

 Escenari Alternativa.  
Sentit Montblanc-Tarragona 

                      Figura 71. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte  
                      Tarragona-Montblanc i Montblanc-Tarragona. Font: Elaboració pròpia 
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D’aquesta manera, veiem que en els tres escenaris de futur, el recorregut es realitza 
per la nova autovia, guanyant entre 3 i 5 minuts. Per tant, tal i com ja hem vist en la 
taula de resultats la connexió entre aquestes dues ciutats es veu clarament 
beneficiada. 
 
2) Reus – Montblanc i  Montblanc-Reus 
 
Observem que la construcció de la nova autovia no afectarà a la connexió Reus-
Montblanc (i viceversa). Veiem com el recorregut que minimitza el temps a la xarxa 
actual és a través de la comarcal C-14, i en els altres tres escenaris escollits, el camí 
triat és el mateix. Aquest traçat ja s’ha millorat molt els darrers anys, sobretot el tram 
Alcover-La Riba-Montblanc. Només resta el desdoblament entre Reus i Alcover que 
acabarà de millorar aquesta connexió. 
 

 

 

 
Escenari Actual. Sentit Reus-Montblanc 
i Montblanc-Reus. 

 Escenari Oest. Sentit Reus-Montblanc 
i Montblanc-Reus. 

 

 

 
Escenari Est. Sentit Reus-Montblanc i 
Montblanc-Reus. 

 Escenari Alternativa. Sentit Reus-
Montblanc i Montblanc-Reus. 

                  Figura 72. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte Reus-Montblanc  
                  i Montblanc-Reus. Font: Elaboració pròpia 
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3) Valls – Tarragona i Tarragona - Valls 
 

 

 

 
Escenari Actual. Sentit Valls-
Tarragona i Tarragona-Valls. 

 Escenari Oest.  
Sentit Tarragona-Valls. 

 

 

 
Escenari Oest. Sentit Valls-TGN.  Escenari Est. 

 

 

 
Escenari Alternativa.   

                   Figura 73. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte Tarragona-Valls  
                   i Valls-Tarragona. Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa a la connexió Tarragona-Valls, observem que en tots els escenaris 
considerats, exceptuant el de l’oest, el trajecte es realitza per l’actual N-240. 
 
De tota manera, encara que el trajecte Tarragona-Valls en l’escenari de l’oest es realitzi 
per la nova autovia, aquest implica una millora del temps de recorregut de centèssimes 
de minut (16’84min en el cas que agafi l’alternativa de l’oest; 16’89 min en el cas que 
vagi per l’actual N-240), i per això en la taula de resultats no es detecta.  
 
Així que ens trobem com el cas anterior, on la construcció de la nova autovia no 
afectaria aquesta connexió, ja que en l’actualitat la N-240 és un enllaç directe entre les 
dues ciutats. 
 
Cal però considerar, que en el tram Tarragona-Perafort (accés indústria química nord), 
la carretera té un trànsit força elevat de vehicles pesants, i tot el tram fins a Valls de 
trànsit total (veure figures 43 i 44). Això fa que aquesta via es trobi força congestionada, 
sobretot en les proximitats de Tarragona i per tant, es pugui en un futur utilitzar la nova 
autovia, tenint en compte que en el nostre càlcul no hem inclòs el trànsit actual en les 
carreteres. 
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4) Valls – TAV i TAV – Valls 
 
Observem que en aquest cas, també el trajecte que minimitza el temps de recorregut 
és l’actual N-240 en els quatre escenaris considerats. 
 
En aquest cas, al igual que en l’anterior, es podria considerar que aquest trajecte 
canviés s’hi introduíssim en els nostres càlculs el trànsit actual, en favor de la nova 
autovia. 
 

   
Escenari Actual. 
Sentit Valls-TAV i TAV-Valls. 

 Escenari Oest. 
Sentit Valls-TAV i TAV-Valls. 

   
Escenari Est. 
Sentit Valls-TAV i TAV-Valls. 

 Escenari Alternativa. 
Sentit Valls-TAV i TAV-Valls.  

               Figura 74. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte Valls-TAV i viceversa.  
               Font: Elaboració pròpia 
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5) Tarragona - TAV i TAV-Tarragona 
 
En aquesta connexió podem considerar exactament el mateix que en el cas anterior. 
 

 

 

 
Escenari Actual.  
Sentit Tarragona-TAV i TAV-Tarragona. 

 Escenari Oest. 
Sentit Tarragona-TAV i TAV-Tarragona. 

 

 

 
Escenari Est. 
Sentit Tarragona-TAV i TAV-Tarragona. 

 Escenari Alternativa. 
Sentit Tarragona-TAV i TAV-Tarragona. 

            Figura 75. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte Tarragona-TAV i TAV-Tarragona.  
            Font: Elaboració pròpia 
 
Observem que l’únic escenari que difereix de l’actual és el de l’est, on el camí mínim es 
realitza per l’actual N-240 i per la nova autovia. De tota manera, aquesta situació 
segurament es dóna per algun enllaç que afavoreix el recorregut, però la millora en 
temps és insignificant, de centèssimes de segon, tal i com passava en el trajecte 
Tarragona-Valls, en l’alternativa de l’oest. 
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6) Reus – TAV i TAV -  Reus 
 
Finalment, la connexió Reus-TAV és la que presenta més canvis. Tot i que les millores 
de temps no són gaire significatives, és potser la connexió que més es veu afectada 
per la construcció dels nous enllaços, que produeixen petites pèrdues de temps en el 
trajecte. 
 

 

 

 
Escenari Actual. Sentit Reus-TAV i TAV-Reus.  Escenari Oest. Reus-TAV 

 

 

 
Escenari Oest. TAV-Reus  Escenari Est. Sentit Reus-TAV i TAV-Reus. 

 

 

 
Escenari Alternativa. Sentit Reus-TAV.  Escenari Alternativa. Sentit TAV-Reus. 

   Figura 76. Traçat escollit en els diferents escenaris pel trajecte Reus-TAV i TAV-Reus.  
   Font: Elaboració pròpia 
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En aquest cas, l’escenari de l’est és el que es veu més beneficiat, millorant la connexió 
entre aquests dos punts en gairebé un minut. 
 
En l’escenari actual el camí mínim es realitza a través de l’autovia T-11, l’autopista   
AP-7 i l’actual N-240. 
 
En el cas de l’escenari de l’oest circula per l’autovia T-11, i les nacionals N-340 i   N-
240. 
 
En el cas de l’est realitza el recorregut per l’autovia T-11 i la proposta de l’est. 
 
En el cas de l’alternativa proposada en aquest estudi, el tram Reus-TAV es realitza per 
la carretera local TP-7211, i la nova autovia, mentre que el tram TAV-Reus es realitza 
per l’actual N-240 i l’autovia T-11. 
 
Observem que tret de l’escenari de l’est, en la resta es perd temps respecte la situació 
actual. Per tant, aquests resultats obtinguts no són molt coherents en aquest cas, ja 
que el fet que comparem aquests trajectes amb una situació actual força improbable 
(que agafi l’autopista AP-7), ens fa pensar que si l’alternativa de traçat escollida no és 
la de l’est o l’adoptada en aquest estudi, pocs canvis hi haurà respecte la situació 
actual.  
 
Així doncs, podem concloure que la connexió que surt més beneficiada per la nova 
autovia (sigui quin sigui el seu traçat) és la Tarragona-Montblanc, i viceversa. 
 
La resta es veuen menys condicionades pel traçat, i en especial la connexió Tarragona-
Valls i Reus-Montblanc, ja que continuaran amb els mateixos temps de trajecte. 
 
De tota manera, cal remarcar el fet que actualment aquestes ciutats estan força ben 
connectades, i que la que fins ara estava més perjudicada era la connexió Tarragona-
Montblanc, i que resulta ser la que més millora amb la nova autovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




