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A. Zonificació del territori 

En aquest apartat es mostren imatges amb la zonificació realitzada al territori.  La relació 
entre la zonificació i la codificació utilitzada a les matrius de mobilitat és la següent: 

 Zones on es pot anar caminant a l’estació de tren del municipi: z1, z1a, z1b, z1c 

o Zones de color groc: z1a o, si és única, z1 

o Zones de color taronja: z1b 

o Zones de color verd: z1c 

 Zones on no es pot anar caminant a l’estació de tren del municipi: z2, z3, z4, z5, z6, 
z7, z8, z9, z10. 

o Zones de color magenta: z2 

o Zones de color blau fosc: z3 

o Zones de color vermell: z4 

o Zones de color lila: z5 

o Zones de color rosa: z6 

o Zones de color verd clar: z7 

o Zones de color blau clar: z8 

o Zones de color blanc: z9 

o Zones de color negre: z10 
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Figura A.1 Zonificació de la zona d’estudi 
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A.1. Zonificació a Cambrils 

 

Figura A.2 Zonificació al municipi de Cambrils 
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A.2. Zonificació a Mont-roig del Camp 

 

Figura A.3 Zonificació al municipi de Mont-roig del Camp 
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A.3. Zonificació a Reus 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4 Zonificació al municipi de Reus 
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A.4. Zonificació a Salou 

 

Figura A.5 Zonificació al municipi de Salou 
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A.5. Zonificació a Tarragona 

 

Figura A.6 Zonificació al municipi de Tarragona 
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A.6. Zonificació a Vila-seca 

 

 

 

Figura A.7 Zonificació al municipi de Vila-seca 
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B. Alternatives de traçat estudiades 

B.1. Alternativa 1: sistema ràpid 

B.1.1. Traçat 

 

B.1 Traçat de la proposta 1 de sistema de tren-tramvia 
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B.1.2. Traçat incloent parades 

 

B.2 Traçat de la proposta 1 de sistema de tren-tramvia incloent la 
situació de les parades 
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B.1.3. Traçat solapat amb la zonificació del territori 

 

B.3 Traçat de la proposta 1 de sistema de tren-tramvia, amb la 
superposició de les zones d’estudi. 
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B.4 Traçat de l’alternativa 1 de sistema de tren-tramvia, incloent les 
parades i amb la superposició de la zonificació 
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B.2. Alternativa 2: sistema pròxim 

B.2.1. Traçat 

 

 

B.5 Traçat de la proposta 2 de sistema de tren-tramvia 
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B.2.2. Traçat incloent parades 

 

B.6 Traçat de la proposta 2 de sistema de tren-tramvia incloent la 
situació de les parades 
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B.2.3. Traçat solapat amb la zonificació del territori 

 

B.7 Traçat de la proposta 2 de sistema de tren-tramvia, amb la 
superposició de les zones d’estudi. 
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B.8 Traçat de l’alternativa 2 de sistema de tren-tramvia, incloent les 
parades i amb la superposició de la zonificació 
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C. Matrius de costos  

A continuació es mostren les matrius de costos en euros per a l’any 2015.  Les caselles 
ombrejades representen la impossibilitat de trajecte i, per tant, un cost infinit. 
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C.1. Matrius de costos en vehicle privat a l’any 2015 
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C.2. Matriu de costos a peu a l’any 2015 
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C.3. Matriu de costos en mode ferroviari l’any 2015 
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C.4. Matriu de costos en mode autobús l’any 2015 
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C.5. Matriu de costos en transport públic a l’any 2015 sense el 
nou sistema 
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C.6. Matriu de costos en tren-tramvia segons l’alternativa 1  

C.6.1. Freqüència 1 
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C.6.2. Freqüència 2 
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C.6.3. Freqüència 3 
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C.7. Matriu de costos en tren-tramvia segons l’alternativa 2 

C.7.1. Freqüència 1 
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C.7.2. Freqüència 2 
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C.7.3. Freqüència 3 
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C.8. Matriu de costos en transport públic a l’any 2015 amb 
l’alternativa de tren-tramvia 1 
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C.8.1. Freqüència 1 
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C.8.2. Freqüència 2 
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C.8.3. Freqüència 3 
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C.9. Matriu de costos en transport públic a l’any 2015 amb 
l’alternativa de tren-tramvia 2 
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C.9.1. Freqüència 1 
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C.9.2. Freqüència 2 
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C.9.3. Freqüència 3 
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D. Matrius de mobilitat 2006 

En aquest apartat s’adjunten les matrius de mobilitat de 2006.  Cada casella conté una xifra 
en nombre de desplaçaments diaris (d’un dia feiner).  La correcció que es comenta a la 
memòria del projecte encara no s’ha efectuat per a cap de les matrius. Les matrius 
s’ombregen per tal de facilitar la lectura. 

D.1. Matriu EMQ’06 
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D.2. Matriu de Mobilitat global  
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D.3. Matriu de Mobilitat en Transport Privat 

 



Estudi d’una solució de transport públic al Camp de Tarragona   Pág. 43                        

 

D.4. Matriu de Mobilitat a peu 
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D.5. Matriu de Mobilitat en Transport Públic 
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E. Matrius de mobilitat 2015 

En aquest apartat s’adjunten les matrius de mobilitat per a l’any 2015.  Totes les caselles 
representen el número de desplaçaments en un dia feiner.  Totes les matrius han estat 
corregides tal i com s’explica a la memòria del projecte. 
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E.1. Matriu de Mobilitat en Transport Privat  
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E.2. Matriu de Mobilitat a peu 
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E.3. Matriu de Mobilitat en Transport Públic 
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E.4. Matriu de Mobilitat Global 
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F. Matrius de repartiment modal 

S’adjunten en aquest apartat les matrius de repartiment modal.  Els valors de les caselles 
son adimensionals i representen probabilitats en tant per 1. Degut la gran quantitat de 
matrius que suposaria adjuntar les matrius de repartiment modal per a les 6 opcions 
considerades (les dues alternatives amb tres freqüències cadascuna), s’ha decidit adjuntar 
únicament les matrius de repartiment modal per a la primera freqüència de cada alternativa, 
ja que, tal i com es justifica a la memòria, les altres opcions de freqüències s’han descartat. 



Estudi d’una solució de transport públic al Camp de Tarragona   Pág. 51                        

 

F.1. Matrius de repartiment modal a 2015 sense el nou sistema 

F.1.1.Transport privat 
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F.1.2. Mode a peu 
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F.1.3. Transport públic 
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F.2. Matrius de repartiment modal a 2015 amb el nou sistema 
de tren-tramvia segons l’alternativa 1 
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F.2.1.Transport privat 
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F.2.2. Mode a peu 

 



Estudi d’una solució de transport públic al Camp de Tarragona   Pág. 57                        

 
F.2.3. Transport públic 
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F.3. Matrius de repartiment modal a 2015 amb el nou sistema 
de tren-tramvia segons l’alternativa 2 
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F.3.1. Transport privat 
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F.3.2. Mode a peu 
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F.3.3. Transport públic 
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G. Matrius de mobilitat sota la hipòtesis del sistema 
de tren-tramvia implantat 

En aquest apartat s’adjunten les matrius modals un cop implantat el sistema així com les 
matrius que mostren les diferències de desplaçaments respecte a la situació sense tren-
tramvia.  Totes els caselles mostren desplaçaments per dia.  Només s’adjunten les matrius 
per a l’alternativa triada pel gran volum de matrius que implicaria adjuntar totes les opcions. 
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G.1. Matriu de Mobilitat en Transport Privat 
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G.2. Matriu de Mobilitat a peu 
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G.3. Matriu de Mobilitat en Transport Públic 
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G.4. Diferència de desplaçaments en transport privat respecte 
a la situació sense tren-tramvia  

 



Estudi d’una solució de transport públic al Camp de Tarragona   Pág. 67                        

 

G.5. Diferència de desplaçaments en mode a peu respecte a la 
situació sense tren-tramvia  
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G.6. Diferència de desplaçaments en transport públic respecte 
a la situació sense tren-tramvia  
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H. Matrius de distàncies 

En aquest apartat s’adjunten les matrius de distàncies entre les diferents zones segons el 
mode de transport.  Totes les distàncies estan en quilòmetres. 
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H.1. Distàncies en transport privat 
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H.2. Distàncies a peu 
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H.3. Distàncies en transport públic sense sistema de tren- 
tramvia 
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H.4. Distàncies en sistema de tren-tramvia 
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H.5. Distàncies en transport públic amb el sistema de tren-
tramvia 

 



Estudi d’una solució de transport públic al Camp de Tarragona   Pág. 75                        

 

I. Política Europea del transport  

L’any 2001, la Comissió Europea va publicar el Llibre Blanc del transport, que conté les 
iniciatives i propostes legislatives que es preveu adoptar per a desenvolupar una política 
comú de transports durant el període 2000-2010.   Els tres missatges principals d’aquest 
llibre blanc són: 

 Cal un equilibri dels diferents modes de transport per a garantir la mobilitat en una 
Europa ampliada. 

 És necessari lluitar contra la congestió i els efectes mediambientals. 

 És necessari reorientar la política de transports cap als ciutadans, que exigeixen més 
seguretat, més qualitat i més protecció als seus desplaçaments. 

L’objectiu del Llibre Blanc és doncs, establir les mesures necessàries per a orientar Europa 
cap a una mobilitat sostenible, exposant els instruments polítics i legislatius per a aconseguir-
la.  Es compon d’un programa d’acció amb mesures esglaonades que haurien d’adoptar-se 
fins a l’any 2010 i d’un mecanisme de seguiment  

El document inclou 60 mesures concretes les quals, amb la seva aplicació, aconseguirien 
separar el creixement de la mobilitat i el creixement econòmic, sense haver de restringir la 
mobilitat de les persones i dels béns.  Les mesures propostes poden agrupar-se als 
següents temes: 

 Rehabilitació del ferrocarril. 

 Promoció del transport marítim i de les vies navegables interiors, creant verdaderes 
“autopistes del mar”. 

 Fer realitat la intermodalitat. 

 Millorar la qualitat del sector del transport per carretera. 

 Millorar la seguretat del transport per carretera. 

 Equilibrar el creixement del transport aeri i la preservació del medi ambient. 

 Decidir una política de tarificació eficaç dels transports. 

 Reconèixer els drets i les obligacions dels usuraris. 

 Desenvolupar un sistema de transport urbà de qualitat. 
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 Posar la investigació i la tecnologia al servei d’un transport sostenible i eficaç. 

 Desenvolupar els objectius mediambientals a mig i llarg termini per a un sistema de 
transport sostenible.  

Com a país membre de la Unió Europea és important tenir en compte les mesures 
proposades pel Llibre Blanc ja que, dins d’aquest marc, s’hauran de realitzar les noves 
inversions en transport públic.  El Llibre Blanc promou el transport públic sostenible en front 
del transport privat i pretén reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat per 
carretera. 

En aquesta línia, un sistema de transport públic ferroviari compliria amb les propostes del 
Llibre Blanc, reforçant la sostenibilitat del transport.  
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J. Graf de la xarxa viària  

 

 

Figura J.1 Graf de distàncies de la xarxa viària 
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K. Software utilitzat per a la resolució del problema 
d’optimització  

El programa que s’ha emprat per a resoldre el problema de calibració dels paràmetres de la 
funció utilitat és el Premium Solver Platform V8.0.  És tracta d’una aplicació per a Microsoft 
Excel més potent que el tradicional Solver, ja que permet resoldre problemes amb un major 
nombre de variables i restriccions.  Així, pot resoldre problemes del tipus: 

 Problemes linears i quadràtics amb fins a 8000 variables. 

 Problemes cònics i integrals amb fins a 2000 variables. 

 Problemes no linears amb fins a 500 variables. 

A més, la velocitat de resolució dels problemes és superior a la de l’aplicació Solver.    

Per tal de resoldre el problema s’ha introduït la funció objectiu, les restriccions i les variables., 
així com una solució inicial. El programa realitza iteracions per a resoldre el problema fins 
que arriba a la millor iteració.  Es pot precisar la precisió de solució que es vol obtenir, així 
com el nombre d’iteracions màximes, el temps màxim per a la resolució i la convergència 
entre les iteracions. 

Hi ha més informació sobre aquest software a la pàgina web següent: 

[http://www.solver.com/] 

 


