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1. INTRODUCCIÓ  

És sabut que les infraestructures són un element essencial en les potencialitats d’un 
territori.  
 
El seu traçat marca el desenvolupament de les activitats que es poden donar en un 
territori dinamitzant-les o per contra, perjudicant-les si el traçat no és l’idoni.  
 
Sembla lògic que en el moment en què es planteja el traçat d’una nova infraestructura 
en un territori s’intenti que aquesta dinamitzi les activitats preexistents i en potenciï de 
noves, però això no ha passat en el cas concret que volem estudiar, el traçat previst per 
la carretera nacional N-240 al seu pas per la comarca de l’Alt Camp. 
 
Es constata una insuficient articulació entre el Planejament Territorial (Pla General de 
Catalunya i Pla de Carreteres), el Planejament Urbanístic i les infraestructures. En el 
moment de proposar una nova infraestructura quan es va redactar el Pla Territorial 
General de Catalunya no es va entrar a analitzar el traçat precís (a una escala 
1:10.000) sinó que es treballava amb menys detall (escales 1:100.000 i 1:200.000), i on 
no es tenen en compte les interaccions amb el territori de pas. En el cas del Pla de 
Carreteres no es té en compte l’elecció del traçat, es parteix directament del fet que el 
traçat connecta els nuclis urbans i sobre aquests es dissenyen rondes (o variants).  
 
En el cas que ens ocupa, ens trobem amb la necessitat de convertir l’actual N-240 en 
autovia, entre les ciutats de Tarragona i Montblanc, i resulta que la major part d’aquest 
traçat discorre per la comarca de l’Alt Camp.  
 
Aquest nou traçat plantejat, va estar a disposició en el procés d’informació pública per 
part del Ministeri. En aquell moment el procés va abocar a una forta discussió entre els 
veïns de la zona que s’hi oposaven fermament, afirmant que aquest traçat trepitjava 
l’únic sòl de regadiu de la comarca i no articulava el seu eix econòmic. Les entitats i 
població afectades es van unir per formar una plataforma, anomenada “Plataforma en 
Defensa de la Vall del Francolí”, que proposava un nou traçat per a l’autovia que 
permet mantenir el sòl de regadiu de la comarca i articular l’eix econòmic definit pels 
principals nuclis de població i la indústria de la comarca. 
 
En base a aquesta discussió que es va crear a la zona, es va decidir estudiar quines 
eren les eines més idònies per poder proposar un traçat d’acord amb les necessitats de 
la comarca, ja que creien que el nou traçat de la N-240 que el Ministeri havia plantejat 
distava molt del que havia de significar una infraestructura en un territori. 
  
Ens trobem davant d’una carretera prou important com per plantejar-nos un anàlisi més 
profund del seu traçat i de com pot afectar a la comarca, ja que es tracta d’una 
carretera nacional, que si bé connecta els principals nuclis de població no s’ha de 
quedar indiferent per allà on passi i, hauria d’ajudar a desenvolupar els nuclis que 
poden ser en un futur claus per potenciar un desenvolupament sostenible a la comarca. 
 
Per tant, la nova autovia a construir a l’Alt Camp ha de tenir en compte tots aquests 
factors i no quedar-se indiferent al que és el territori pel qual passarà i, en 
conseqüència, ajudi a desenvolupar un territori que de per si pot oferir més coses de 
les que fins ara se li han tingut en compte. 
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Per tot això es realitzarà aquest estudi, demostrant que l’Alt Camp pot donar molt més 
de si i reafirmant la nostra hipòtesi, la de què aquesta nacional té una afectació directa 
a la comarca i que no podem quedar-nos absents davant el plantejament que es fa 
normalment en els Plans Territorials i de Carreteres, que connecten els principals nuclis 
de població sense estudiar a una escala territorial els impactes que aquesta pot tenir 
per on passi. 
 
1.1. El posicionament del Pla Territorial General de Catalunya, el Pla de 
Carreteres i el Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de 
Tarragona respecte el traçat de la N-240 

Abans de realitzar el nostre estudi és important fer un incís en el que ha estat la 
discussió del traçat proposat pel Ministeri, ja que partim d’aquest fet per a realitzar un 
nou estudi que posa en evidència el criteri utilitzat en els Plans de Carreteres a l’hora 
de decidir la implantació d’una nova infraestructura. Com veurem, en el Pla Territorial 
General de Catalunya i en el Pla de Carreteres es redacten les necessitats de noves 
infraestructures que es detecten en un territori, però que l’estudi en detall del seu traçat 
no es realitza fins el moment en què es redacta l’estudi informatiu del projecte de traçat.  
 
En conseqüència, no és fins a l’estudi informatiu on es comparen les diferents 
alternatives de traçat i és en l’impacte ambiental d’aquest estudi on es decideix quin és 
el millor traçat per a una infraestructura, però és un anàlisi purament lineal que no té en 
compte l’impacte territorial que pot ocasionar. 
 
Després de què el Ministeri proposés el traçat d’aquesta autovia, segons el procés 
anterior, van sorgir dos estudis, (MAGRINYÀ, 2002) i (MAGRINYÀ, 2004), que 
qüestionaven el traçat decidit pel Ministeri, argumentant que no es tractava de la millor 
opció, especialment per a la comarca de l’Alt Camp, i que, si es tenien en compte altres 
factors que eren rellevants en aquest territori, el traçat més idoni (que articula l’eix 
econòmic de la comarca) no es corresponia amb la solució adoptada pel Ministeri.  
 
A continuació veurem el posicionament del Pla Territorial General de Catalunya, del Pla 
de Carreteres i del Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de 
Tarragona respecte el traçat de l’autovia, la polèmica que s’ha creat a l’entorn d’aquest, 
i finalment, els dos estudis realitzats en contra de la proposta del Ministeri. 
 
1.1.1. El posicionament del Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), redactat per la Generalitat  dins de les 
seves competències en ordenació del territori, va ser aprovat per Llei el 16 de març de 
1995. Classifica el territori en raó de la seva homogeneïtat, indicant les zones 
congestionades, les de desenvolupament i les deprimides. Estableix les normes per 
permetre el desenvolupament d’un sistema de ciutats equilibrades. Indica les pautes a 
seguir per al manteniment dels recursos i mitjans naturals del territori i preveu els grans 
sistemes d’infraestructures. 
 
Pel que fa a la xarxa viària, el Pla defineix els grans eixos de connexió dels principals 
nuclis urbans, sense arribar al detall del seu traçat.  
 
Destaquen, a la comarca, dos eixos:  
 
ü La connexió de l’eix de l’Ebre amb el litoral, des d’Artesa de Segre passant per 

Agramunt, Tàrrega, Montblanc, Valls i Tarragona, eix conegut com a carretera 
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d’Andorra. En el cas que ens ocupa, part d’aquest eix (el tram comprès entre 
Montblanc, Valls i Tarragona) serà la nova autovia. 

 
ü Una altra connexió, que ja està molt avançada, és la connexió Montblanc -Reus-

Salou, on queda pendent encara el desdoblament entre Reus i Alcover. Aquest 
altre gran eix definit és l’actual sortida del Baix Camp cap a la Conca de Barberà, 
la comarcal C-14. 

 
S’observa per tant, que el Pla Territorial no entra a una escala de prou detall (1:5000) 
en la que s’analitzi una primera proposta de traçat que consideri el territori de pas. 
 
Aquesta demanda caldria trobar-la potser en el Pla Territorial del Camp de Tarragona, 
però aquest no ha estat mai redactat. Així doncs, es constata una manca de 
planejament de la infraestructura. 
 
1.1.2. El posicionament del Pla de Carreteres i l’alternativa de traçat escollida 
 

La nacional N-240 és una carretera que actualment uneix els nuclis urbans de 
Tarragona, Valls i Montblanc, i continua en direcció a Lleida, Osca i Jaca. En el seu 
tram Tarragona – Valls – Montblanc té l’estructura de calçada única amb dos carrils 
1+1 (un carril per cada sentit de circulació). A més a més, en el tram comprès entre 
Valls i Montblanc ha de superar el Coll de l’Illa que es troba a 600 metres d’altitud. 
 
Aquest darrer fet dificulta la connexió del Camp de Tarragona amb la Conca de Barberà 
ja que, a part de la N-240, només dos passos més travessen la serralada Pre-Litoral 
que les separa, la comarcal C-14 (que connecta Salou, Reus i Montblanc) i la carretera 
local pel Coll de Cabra. 
 
A continuació es concreten les principals actuacions previstes a la comarca definides 
en el Pla de Carreteres del 1985 i la seva revisió l’any 1995. 
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Taula 1. Les principals línies d’actuació del Pla de Carreteres de 1985 i la revisió de 1995 
GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE CARRETERES. 1985 
 
1.Eix Tarragona - Frontera Andorra (tram Montblanc-Tarragona).                    

 1a) Adequació del traçat de la C-14. 
 1b) Desdoblament de la N-240 entre Tarragona i Valls. 
 1c) Condicionament de la N-240 entre Valls i Montblanc. 
 1d) Construcció d’una autovia d’enllaç entre l’AP-2 i l’AP-7, des del Pla de Sta. Maria a Tarragona, paral·lela a la N-240.  

2.Eix Lleida - Tarragona (en el tram comprès entre Montblanc i Tarragona, es proposa l’anterior) 
3.Eix Tarragona – Manresa (en el tram comprès entre Montblanc i Tarragona, es proposa l’anterior) 
 
PROPOSTES CONCRETES EN EL PLA DE CARRETERES DE 1985 
 
        Corredor Montblanc – Picamoixons – Valls – Tarragona  
        a) Autovia de doble calçada entre Montblanc i Picamoixons per l’estret de la Riba. 
        b) Carretera de calçada única entre Montblanc i Valls, pel Coll de l’Illa. 
        c) Carretera de calçada única entre Picamoixons i Salou passant per Reus (actual C-14). 
        d) Carretera de doble calçada entre Valls i Tarragona (N-240). 
        e) Autovia de calçada única entre Picamoixons i Tarragona, entre les dues anteriors (entre la C-14 i la N-240). 
        
PROPOSTES EN EL MARC DEL PLA DE CARRETERES DE CATALUNYA, ADAPTACIÓ DE LA LLEI 7/1993 
 
1. Via preferent de doble calçada en túnel per sota el Coll de l’Illa, entre Montblanc i Valls. 
2. Carretera entre Valls i Tarragona de calçada única entre Valls i La Pobla de Mafumet i de doble calçada d’aquest punt fins la ciutat de Tarragona. 
3. Via preferent de doble calçada prolongació de l’anterior fins a enllaçar amb l’accés al Port. 
4. Substitució de la carretera Valls - Picamoixons per la carretera Valls - Alcover, com a element de la xarxa bàsica. 
5. Variant de la carretera C-14 pel nord de la ciutat de Reus. 
6. Ampliació a tres carrils de l’autopista AP-7 entre El Mèdol i Les Gavarres.    
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Taula 2. Les principals actuacions realitzades a l’àmbit d’estudi en el marc del Pla de Carreteres   
ACTUACIONS REALITZADES EN ELS NOU ANYS DE VIGÈNCIA DEL PLA DE CARRETERES DE 1985 
 
1.Corredor Montblanc – Picamoixons - Valls 

  1a) Entre Montblanc i Picamoixons s’ha construït una via de calçada única, enlloc de doble calçada, que és l’actual C-14. 
  1b) Condicionament del tram entre Montblanc i Valls amb la millora del traçat pel Coll de l’Illa. 
       

2.Eix Tarragona – Artesa de Segre 
  2a) Carretera de calçada única entre Picamoixons i Salou, de doble calçada en el tram Reus - Salou. L’actual C-14. 
  2b) Carretera entre Valls i Tarragona (N-240), únicament de doble calçada al tram situat entre l’autopista AP-7 i la ciutat de Tarragona. 
  2c) Condicionament de la carretera N-240 entre l’autopista AP-7 i Valls, amb la construcció de les variants de Vallmoll i Valls. 
  2d) Condicionament del tram entre Reus i Alcover, que inclou la variant d’aquesta població. 
  2e) Entre Alcover i Montblanc s’ha construït una via de nou traçat amb les característiques fixades pel Pla. 
 

ACTUACIONS REALITZADES EN EL MARC DEL PLA DE CARRETERES DE CATALUNYA, ADAPTACIÓ DE LA LLEI 7/1993 
 
1.Variant de la N-340 al seu pas per Tarragona. 
2.Variant de la T-11 (antiga N-420) i de la C-14 al seu pas per Reus. 
3.Millora del traçat de l’actual N-240. 
4.Desdoblament de la C-31B 
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Si representem les principals actuacions que preveia el Pla de Carreteres de 1985, 
destaca la nova autovia, plantejada com a un eix de connexió entre les dues autopistes 
l’AP-2 i l’AP-7, formada en un primer tram per la carretera entre Montblanc i 
Picamoixons (caldria desdoblar el tram de comarcal C-14 entre aquests dos nuclis) i 
continuaria en direcció a Tarragona formant un nou eix entre les carreteres C-14 i       
N-240.  

 
                                Figura 1. Actuacions previstes en el Pla de Carreteres de 1985.    
                                Àrea del Camp de Tarragona. Font: Pla de Carreteres de 1985 
 

  
    Figura 2. Principals actuacions previstes en el 
    Pla de Carreteres de 1985.  
    Font: Elaboració pròpia. 

Figura 3. Principals obres realitzades entre el Pla de 
Carreteres de 1985 i la seva revisió l’any 1995.  
Font: Elaboració pròpia. 
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En la revisió del Pla l’any 1995, i una vegada avaluades les accions que s’havien dut a 
terme des de l’any 1985 a la xarxa viària, es constata que el desdoblament entre els 
nuclis de Montblanc i Picamoixons és molt complicat i finalment es decideix proposar la 
construcció d’un túnel per sota el Coll de l’Illa entre Valls i Montblanc en substitució 
d’aquest tram. Així doncs, es mantenia el traçat de la nova autovia per l’oest de Valls, 
però sense desdoblar el tram Picamoixons-Montblanc ja que es prenia la decisió de 
passar en túnel per sota el Coll de l’Illa. 
 

 
                         Figura 4. Principals actuacions previstes en la revisió del Pla de Carreteres 
                         de 1985 l’any 1995. Font: Elaboració pròpia. 
 
D’aquesta manera, i tal i com ja s’explicava a l’inici, ens trobem davant d’una decisió de 
traçat per l’oest de la ciutat de Valls, que s’havia decidit en el Pla de Carreteres de 
1985 aprofitant l’actual trajecte de la comarcal C-14 entre Picamoixons i Montblanc, i 
que acaba assumint-se en la revisió de 1995, proposant un canvi en el traçat entre 
Valls i Montblanc, però mantenint-lo per l’oest del nucli de Valls.  
 
S’observa per tant, que en el Pla de Carreteres es connecten els principals nuclis de 
població i es projecten les variants (de les carreteres principals al seu pas per l’interior 
dels municipis), però on es reflexa una manca d’anàlisi més profunda de les 
infraestructures previstes i la seva interacció amb el territori de pas. El cas que ens 
ocupa n’és un exemple, ja que no s’ha considerat l’estudi de cap alternativa de traçat 
diferent de la que discorre per l’oest del nucli de Valls.  
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1.1.3. El Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona 

Com ja s’ha comentat, el Pla Territorial General de Catalunya no entra a una escala de 
prou detall en la que s’analitzi una primera proposta de traçat que consideri el territori 
de pas, demanant que potser caldria trobar-la en un Pla Territorial per al Camp de 
Tarragona mai redactat.  
 
Així doncs, si bé sembla que aquest Pla Territorial per a les Comarques del Camp de 
Tarragona s’ha substituït pel Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del 
Camp de Tarragona1, aquest tampoc ha realitzat una anàlisi de traçat d’aquesta nova 
autovia amb més detall. S’ha redactat el Pla sense qüestionar el traçat de l’autovia, 
assumint-lo tal i com es projecta en el Pla de Carreteres. 
 
A continuació se’n resumeixen les principals propostes, destacant que les grans 
infraestructures viàries es donen per suposades, i en el cas que ens ocupa, la nova 
autovia, se n’assumeix un traçat que connecta la indústria química nord però que no es 
planteja si ha de discorre per l’est o per l’oest de l’actual nacional. 
 
L’àmbit d’aquest Pla director es centra en 10 municipis que pertanyen a les comarques 
del Baix Camp (Reus) i el Tarragonès (el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de 
Mafumet, Salou, Tarragona, Vilallonga del Camp i Vila-seca). Destacarem les 
propostes que realitza en l’àmbit del planejament urbanístic i en la xarxa viària. 
 
Comprèn els assentaments sud i nord de la indústria química situats a la dreta del 
Francolí; el centre recreatiu i turístic de Port Aventura i el Port de Tarragona, a més de 
totes les àrees complementàries i de transició entre els esmentats assentaments. 
 
Així delimita a l’àmbit sud un recinte de 545 hectàrees destinat a indústria química, de 
les quals 41 són sòl urbanitzable dins dels municipis de Reus i Vilaseca i la resta són 
sòl urbà dins els termes municipals de Reus, Tarragona, la Canonja i Vila-seca, tenint 
en compte que a l’àmbit del sòl urbà resten en l’actualitat pendents d’ocupació 189 
hectàrees. 
 
El Pla Director reserva un ampli espai de 35 hectàrees a l’entorn de l’actual depuradora 
exclusivament destinat a activitats directament relacionades amb la depuració, el 
sanejament, el tractament de residus i el reciclatge, així com al control, manteniment i 
seguretat de les instal·lacions d’indústria química i portuàries. 
 
Planteja la reutilització de la Universitat Laboral, entre el Port i la Petroquímica, com a 
parc d’activitats i aprofitar les parcel·les més properes al riu Francolí, a la sortida sud-
oest de la ciutat, que tenen avui ús industrial però que poden esdevenir en un futur 
l’autèntica porta sud de la ciutat. 
 
Pel que fa a les activitats turístiques avui existents, remarca la zona ocupada per les 
instal·lacions de l’empresa Universal Studios Port Aventura i que en un espai de prop 
de 825,7 hectàrees estan desenvolupant una àrea de serveis vinculada a les activitats 
de lleure d’ampli espectre. 
 
El Pla director reserva un espai de transformació especial a prop de la ciutat de 
Tarragona, de 18 hectàrees. 

                                                
1 Un resum més extens del Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona 
es troba a l’Annex I. 
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 Distribució d’usos a l’àmbit sud 
 
El port, juntament amb el sector químic com a motors de les activitats industrials de la 
zona, esdevé un element clau en la distribució espacial coherent de l’àmbit sud. 
 
Les 48 hectàrees de sòl a l’entorn del Mas de la Pineda, situats entre l’autovia C-31b, la 
Universitat Laboral, la línia de mar i la depuradora, avui ocupats per la planta de 
tractament i ensamblatge de vehicles, es consideren idonis per a desenvolupar-hi 
iniciatives portuàries lligades a la logística, d’acord amb el Pla director del Port de 
Tarragona que els reconeix com a zona franca de dipòsit, sempre que en la seva 
ordenació es tinguin presents els nous usos assignats a la Universitat Laboral i als 
altres sòls contigus. 
 
Per completar l’àrea logística del Port, el Pla Especial del Port preveu activar la creació 
d’un centre de desenvolupament logístic, vinculat a les activitats químiques i portuàries, 
que s’estendria des de l’antiga Universitat Laboral i fins a l’antiga vil·la romana de 
Cal·lípolis propera al càmping La Pineda.  
 
 
 

 
                      Figura 5. Planejament urbanístic vigent a l’àmbit sud 
                      Font: Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de 
                     Tarragona 
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                      Figura 6. Objectius del Pla Director 
                      Font: Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de  
                      Tarragona 
 

 Distribució d’usos a l’àmbit nord 
 
Pel que fa a les consideracions territorials i d’ús que volen tenir en compte dins el Pla 
Director pel que fa al polígon industrial nord, el proposen com l’àrea de 
desenvolupament futura del sector industrial, ja que, segons el Pla, és l’única del Camp 
de Tarragona que reuneix les condicions més adequades per afrontar el creixement de 
la demanda del nou sòl industrial que es preveu en el futur més immediat. 
L’àrea destinada a aquest creixement, d’unes 200 hectàrees, inclou els creixements ja 
previstos pel planejament vigent del Morell i incorpora sòls del terme municipal de 
Vilallonga del Camp. S’ubica al nord de l’àmbit urbà d’indústria química actual, dins el 
municipi del Morell, al costat del Francolí i ben comunicada amb la futura estació del 
TGV de Perafort. 
 
El Pla Director assenyala que les millores previstes a la xarxa viària i el reforçament del 
rack, facilitaran les comunicacions d’aquesta zona amb el port de Tarragona i l’aeroport 
de Reus. 
 
A l’entorn del recinte entre el traçat del ministeri de la nova autovia i el riu Francolí, s’hi 
troben espais d’alt valor paisatgístic com la franja de protecció al llarg de la llera del 
Francolí que, a més de realitzar també la funció de coixí entre la indústria i el riu i el 
manteniment de l’horta establerta majoritàriament al seu marge dret, garanteix la seva 
principal funció com a connector biològic, i on la vegetació de ribera ha de ser quelcom 
més que una presència testimonial. Aquesta franja de protecció s’ha establert en el Pla 
tenint en compte, no només la funció de coixí que realitzarà respecte de la indústria 
sinó també la pròpia dinàmica del riu lligada a l’horta establerta als seus marges i a les 
línies d’inundació establertes per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. Cal dir 
que aquestes línies han limitat el creixement de la nova zona industrial cap a la banda 
est, i s’ha adoptat la millor alternativa de creixement respecte del riu i els espais que 
l’envolten. 
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El riu Glorieta travessa la zona de nou creixement industrial i a causa de l’elevat interès 
de les espècies presents al llarg d’aquest, el Pla creu convenient establir-hi també una 
franja de protecció, i garantir la seva connexió natural amb el riu Francolí, juntament 
amb l’existent àrea de protecció de la Granja dels Frares, prevista al Pla general del 
municipi del Morell. 
 

  
Figura 7. Planejament urbanístic vigent a l’àmbit 
sud. Font: Pla Director de les Activitats Industrials 
i Turístiques del  Camp de Tarragona 

Figura 8. Vista del terreny a ampliar de la indústria 
química a l’àmbit nord. Font: Pla Director de les 
Activitats Industrials i Turístiques del  Camp de 
Tarragona 

                            
 

 
                                     Figura 9. Sòl a protegir contemplat en el Pla Director 
                                     Font: Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques  
                                    del Camp de Tarragona 
 
Finalment, pel que respecta a la xarxa viària, a continuació es mostra una taula resum 
de les principals actuacions descrites en el Pla Director. 
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Taula 3. Grans línies d’actuació en el marc del Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona 
 
1.Racionalitzar i millora de la trama viària i ferroviària i creació d’un ampli corredor de serveis entre polígons, paral·lel a l’espai fluvial del Francolí. 
2.Completar la xarxa bàsica de comunicacions per afavorir l’intercanvi modal de mercaderies. 
3.Potenciar l’accés ferroviari a les zones turístiques de la costa i al Port sense interferir en els trànsits. 
 
NOVES ACTUACIONS PROPOSADES EN LA XARXA VIÀRIA EN EL MARC DEL PLA DIRECTOR DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I TURÍSTIQUES 
DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
1.Acabament del desdoblament i variants de la N-340. 
2.Millora de la C-14 en el tram Reus – Alcover – Montblanc (desdoblament). 
3.Autovia Tarragona – Montblanc (desdoblament de la N-240). 
4.Connectors externs dels polígons nord i sud de la petroquímica. 
 
PUNTS SUSCEPTIBLES D’INTERVENCIÓ O MILLORA A L’ÀMBIT SUD 
 
1.Transformació de l’enllaç a diferent nivell entre l’autovia de Bellissens i la N-340a. 
2.Nou accés a l’actual rotonda entre la N-340 i la carretera de la Pineda. 
3.Previsió d’una rotonda a l’autovia de Salou. 
 
PUNTS SUSCEPTIBLES D’INTERVENCIÓ O MILLORA A L’ÀMBIT NORD 
 
1.Construcció d’un nou vial d’accés a l’estació de Perafort des de Reus. 
2.Previsió d’un nou vial paral·lel al Francolí de connexió del Polígon nord. 
3.Previsió d’un nou vial que connecta l’extrem sud del Polígon nord amb la nova N-240 i amb les carreteres de Constantí a Reus i de Constantí a la Selva. 
4.Condicionament de la T-750. 
5.Condicionament de l’actual N-240 mitjançant la construcció d’interseccions a nivell. 
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En aquesta taula hi consta la nova autovia com a actuació proposada en la xarxa viària, 
i que el Pla defineix com el desdoblament de la N-240 però, com ja s’ha comentat, no 
parla de quin serà el traçat d’aquesta autovia. 
 
Així doncs, si aquest Pla Director supleix (almenys de moment) l’inexistent Pla 
Territorial a les Comarques del Camp de Tarragona, tampoc es posiciona segons un 
traçat i es queda indiferent davant la nova autovia, sense plantejar en cap moment el 
que se li podria demanar (i que seria totalment lògic fer-ho) que analitzés una primera 
proposta de traçat que considerés el territori de pas a una escala de detall (1:5000), i 
en conseqüència, que donés sentit al següent pas, la realització d’un estudi informatiu 
que realitzi la proposta de traçat definitiva. 
 
Aquesta anàlisi més profunda que es demana prèviament a la redacció de l’estudi 
informatiu (i que en aquest estudi es proposarà una metodologia per a realitzar-la), ha 
de permetre que s’hi defineixi un traçat més precís ja a escales inferiors a la 1:5000, on 
l’estudi d’impacte ambiental prengui sentit.  
 
1.2. La polèmica creada a l’entorn del nou traçat de la N-240 

Com ja s’ha comentat, es va obrir una forta discussió pel nou traçat d’aquesta autovia 
entre els veïns de la zona, i arrel d’aquest fet han sorgit dos informes que posen en 
evidència el traçat escollit pel Ministeri. 
 
Un primer informe, l’“Informe tècnic de l’alternativa est de la variant N-240 entre la N-
340 i Montblanc”, realitzat per la Plataforma en Defensa de la Vall del Francolí el 
desembre de 2002, destaca per iniciar la discussió del traçat de la nova autovia i les 
repercussions que aquesta tindrà sobre el territori. Fins llavors, en cap moment s’havia 
parlat del traçat de la nova autovia, només s’havia fet referència a ella sense plantejar 
en cap moment quins efectes estructuradors i de millora de l’accessibilitat podria tenir 
en la comarca. 
 
El ministeri ha proposat un traçat d’aquesta autovia per l’oest del nucli de Valls. Aquest 
parteix de Tarragona (a l’enllaç entre l’actual N-240 i la N-340) en direcció a la 
petroquímica, seguint per la Vall del Francolí, passant per l’oest de Valls i travessant el 
Coll de l’Illa en túnel fins arribar a Montblanc. 
 
L’informe creu imprescindible considerar l’estudi d’una alternativa de traçat per a la 
nova autovia (anomenada alternativa est) enfront la proposada pel ministeri, atenent a 
una necessitat d’assegurar les connexions de la comarca amb la resta de territoris del 
Camp de Tarragona.  
 
Aquesta alternativa de traçat proposada per la plataforma transcorre per l’altra banda 
del Riu Francolí, creuant l’actual N-240 a l’alçada de l’autopista i arribant al nucli de 
Valls per la part Est. Segueix en direcció al polígon industrial de Valls i travessa el Coll 
de l’Illa en túnel fins arribar a Montblanc. 
 
L’informe ja ens mostra unes primeres comparacions entre els dos possibles traçats de 
l’autovia, l’alternativa oest proposada pel ministeri, i l’alternativa est proposada per la 
plataforma, aquesta darrera presentada com un eix per l’est que no destrueix l’espai 
natural de la llera del riu Francolí i alhora articula els assentaments industrials de l’Alt 
Camp situats majoritàriament a l’est del casc urbà de Valls. 
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D’aquesta manera, l’informe proposa una visió del territori molt més integrada, a una 
escala d’anàlisi comarcal, on es superposen per un costat una progressiva reticulació 
de les activitats econòmiques a través de les diferents xarxes viàries, i d’altra banda, 
una visió ambientalista que posa en evidència la necessitat de preservar els espais 
naturals de la comarca com a sistemes propis. 
 

 

 
Figura 10. Alternatives C (Ministeri) i E (Plataforma) de la  
variant de la N-240 amb l’estructura viària de la seva àrea           
d’influència. Font: (MAGRINYÀ, 2002) 

 
A data d’Agost de 1999 es va aprovar provisionalment l’Estudi Informatiu de la nova 
autovia, entre Tarragona i Montblanc, redactat pel Ministeri de Foment. En aquest 
estudi es consideraven quatre alternatives de traçat per a l’autovia, totes per l’oest de la 
ciutat de Valls, i segons un anàlisi multicriteri realitzat, se n’escollia una com la més 
idònia, denominada alternativa C. 
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Arrel d’aquest estudi van sorgir una sèrie d’al·legacions per part d’algunes associacions 
veïnals de les ciutats de Valls, Tarragona, Reus, Camp de Tarragona i la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalunya, en contra d’aquest traçat, i demanant que 
s’estudiés una alternativa de traçat d’aquesta nova autovia per l’est de Valls. 
 
Només es va aconseguir que el Ministeri estudiés una alternativa anomenada              
C modificada, que discorre també per l’oest però una mica més allunyada del casc urbà 
de Valls, i que en l’Estudi Informatiu acaba sent l’alternativa escollida. 
 
Un segon estudi (MAGRINYÀ, 2004), fa referència a la metodologia utilitzada en els 
estudis d’impacte ambiental que es realitzen en una infraestructura viària. Demostra pel 
cas particular de la variant de la N-240 entre Tarragona i Montblanc, que aquests 
estudis són purament lineals o moltes vegades són simplement un element de 
legitimació ambiental d’un traçat prèviament escollit. 
 
Diu que el Pla de Carreteres proposa un esquema que traça arcs que uneixen nuclis i 
proposa variants dels cascs urbans al seu pas però sense entrar en la discussió de 
quin és el seu traçat a una escala amb prou detall (1:5000) per definir el seu traçat. 
 
En el cas de la comarca de l’Alt Camp demostra que la solució per l’oest no preserva la 
unitat paisatgística del Francolí i no potencia l’eix industrial que passa per l’est, i en 
canvi, una solució per l’est preserva els espais paisatgístics a preservar i potencia l’eix 
econòmic de la comarca. 
 
Es qüestiona el procediment seguit en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), elaborat pel 
Ministeri de Foment, on es comparaven les diferents propostes per a la variant de la   
N-240. Aquest estudi, basat en l’esquema proposat en el Pla de Carreteres de 1995, 
contemplava cinc possibles traçats per l’autovia, totes per l’oest de Valls, del qual es 
concloïa que l’alternativa Cmodificada era l’escollida.  
 

 
         Figura 11. Alternatives  Propostes de la Variant de la N-240. 
        Font: (MAGRINYÀ, 2004) 
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En (MAGRINYÀ, 2004) es realitza l’EIA per a l’alternativa est (anomenada E), que el 
ministeri va obviar estudiar, segons el mateix procediment que s’havia seguit per les 
altres cinc alternatives. 
 
Una vegada calculats els indicadors ambientals per les cinc alternatives estudiades pel 
Ministeri i l’alternativa est, es troben unes diferències en l’índex de qualitat ambiental de 
tan sols el 5%, i es considera que aquesta diferència no és suficient per determinar 
quina és l’alternativa més viable. D’aquesta manera, el pressupost acaba sent la 
variable determinant per decidir el millor traçat i, com que la variant de l’Est té un 
trajecte més llarg (en 2,1km), es veu clarament perjudicada. 
 
Així doncs, l’estudi demostra que no es tenen en compte els impactes diferencials que 
pot tenir una alternativa o una altra per l’impacte positiu o negatiu sobre les rendes 
urbanes. Assenyala que aquest efecte pot ser significatiu, si amb el traçat que s’esculli 
es destrueixen patrimonis paisatgístics que poden ser futurs potencials de creixement 
d’assentaments i activitats d’alta qualitat que poden generar en un futur proper un 
augment de rendes per les municipalitats. 
 
L’estudi defensa la preservació del sistema d’espais naturals al voltant del Riu Francolí, 
que ha generat un ecosistema de regadiu i una xarxa de dipòsits d’aigua, que configura 
un espai central de gran valor paisatgístic i ambiental per al futur del Camp de 
Tarragona.  
 
L’alternativa Cmodificada (variant oest escollida pel Ministeri) discorre literalment en 
mig d’aquest eix d’espais naturals, mentre que l’alternativa Est ho fa per una zona 
agrícola de secà, i a més, articula l’eix econòmic de la comarca que és l’eix industrial 
format pels polígons industrials de la Petroquímica, Perafort, Vallmoll, Alió, Puigpelat, 
Valls i el Pla de Santa Maria. 
 
Si aquests factors es tinguessin en compte, els resultats de l’EIA serien molt més 
pròxims a la realitat del territori de l’Alt Camp, ja que tal i com l’estudi afirma: “El territori 
és una totalitat que ha de ser creuat per unes vies segregades que afectin el més 
mínim al medi natural i que connectin en bones condicions els diferents assentaments 
(nuclis urbans i industrials i teixits dispersos)” (MAGRINYÀ 2004). 
 
En el fons, aquest procés posa en evidència que l’anomenat impacte territorial de les 
infraestructures és un discurs molt reivindicat però que en el fons no s’ha desenvolupat 
una metodologia que permeti prendre’l en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




