
L’estudi  de mobi l i tat  fet per la 
Fundació Racc l’any 2004 apunta que l'ús del 
vehicle privat és molt important en els desplaça-
ments interns obligats (treball, gestions) i majori-
tària en els externs. De fet, el transport públic 
s'utilitza només en un 10 % del total de viatges 
obligats.

En concret, un 60 % dels viatges interns obligats es 
fan a peu i la majoria d'aquests, un 38%, correspo-
nen a compres. La majoria de desplaçaments en 
què s'utilitza el vehicle privat són per anar al lloc 
de feina.Segons l’enquesta de mobilitat obligada 
(EMO) de l’any 2001, a Reus es generen diària-
ment 43.337 desplaçaments,  i se n’atrauen 
38.413. D’aquests, 27.223 són interns al municipi, 
de manera que equivalen a 54.527 persones amb 
origen i/o destinació Reus com a primer viatge. La 
distribució dels viatges entre urbans (27.223  
viatges) i interurbans (dels quals 16.114 són amb 
origen a Reus i 11.190 amb destinació), és al 50%. 
Dels interurbans, 13.168 són dins la pròpia comar-
ca (el 24,1% del total) mentre que la resta són fora 
del Baix Camp. Els viatges que relacionen Reus 
amb altres municipis es realitzen en la major part 
dels casos en vehicle privat.

La principal destinació des del municipi de Reus és 
Tarragona amb un 30% dels 16.114 desplaça-
ments obligats exteriors, seguit de Vila-seca amb 
un 7%, i Barcelona amb un 6%. El 24,1 % dels 
desplaçaments es realitzen dins la pròpia comar-
ca del Baix Camp.

Pel que fa al temps de desplaçament per anar a 
treballar, en el 47% dels viatges es triga entre 10-20 
minuts, i el 27% es fan en menys de 10 minuts. Per 
tant, tres quartes parts dels viatges per mobilitat 
obligada es realitzen en menys de 20 minuts.

Les intensitats més importants es configuren en la 
malla formada per els quatre anells i els seus eixos 
radials que penetren el municipi.   És especialment 
remarcable el tercer anell .
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El Tomb de Ravals, la primera anella, conté el 
centre de la ciutat, entès com un espai obert on 
conviuen diferents usos: comercial, serveis i 
residencial. Aquest ha patit un canvi important en 
la seva comprensió d’ençà de la conversió dels 
carrers de vianants. 

L’anella dels passejos vuitcentistes i les rieres, que 
ha de definir la ciutat dels vianants, el gran centre 
comercial obert. Aquesta segona artèria compta 
amb una nova porta d’entrada, la plaça de la 
Llibertat.

La connexió nord-sud : la tercera anella, que 
estructuren les rondes, i la quarta, creada per les 
noves variants, han de permetre relligar la ciutat, 
fent-la encara mñes compacta gràcies al creixe-
ment sostingut i repartit. Aquests eixos garanteixen 
la connexió del centre amb tots els barris i han de 
relligar els accessos a les noves infraestructures 
que cpnnecten la ciutat amb el territori. En aquest 
punt destaca la nova traça del Passeig Nord. 

El grau de saturació de vehicles té uns punts negres 
situats, sobretot, al nucli urbà (avinguda Dr. Vilaseca, passeig Sunyer, 
raval Martí Folguera o Riera d'Aragó) però també en aquelles rondes 
externes que estan regulades per rotondes. Un altre aspecte que 
destaca l'estudi és la seguretat viària, on Reus presenta un índex de 
sinistralitat molt baix com a conseqüència de la reduïda velocitat de 
circulació a l'interior i de la regulació de les cruïlles. Amb tot, hi ha punts 
com l'avinguda Jaume I o l'avinguda Marià Fortuny en que sovint es 
superen els 60 km/hora, la qual cosa, provoca accidentalitat.

Quant als problemes que perceben els conductors, l'aparcament és el 
que consideren més greu, seguit de la fluïdesa del trànsit i el compli-
ment del codi de circulació. Els 61 % dels conductors enquestats propo-
sen que l'aparcament sigui gratuït o bé que es millori l'oferta. Aquests 
usuaris valoren positivament l'oferta de passos de vianants i la senyalit-
zació d'orientació. Entre els vianants, l'aparcament també és motiu de 
millora o abaratiment, tot i que també destaquen la necessitat de 
tancar el centre a la circulació de vehicles i una millora de les voreres. 

Pel que fa a la intens i tat  de t ràns i t  que suporta 
actualment la ciutat, vies situades a l'interior del Tomb de ravals, com el 
raval de Jesús, suporta una mitjana de 9.000 vehicles diaris i a les proxi-
mitats del nucli central, al carrer de Misericòrdia, hi circulen uns 15.000 
vehicles diaris. Les rondes del mig (Riera de Miró, Riera d'Aragó, passe-
jos, avinguda Pere el Cerimoniós) poden arribar a acumular de 15.000 
a 20.000 vehicles/dia. Finalment, les actuals rondes exteriors (avinguda 
Marià Fortuny, Països Catalans, President Macià, Comerç, Onze de 
setembre o Sant Bernat Calvó), tot i que s'han vist beneficiades per 
l'entrada en funcionament de les variants, encara superen els 20.000 
vehicles/dia i, en alguns casos, arriben als 30.000 diaris. Aquestes 
dades podrien baixar si s'aconseguís una mitjana d'ocupació d'1,8 
persones per vehicle, en relació a l'actual d'1,5.

Les intensitats de trànsit properes a l’entorn del projecte i que 
l’afecten directament són les següents:

• punt a: Av. de Castellvell, abans de la cruïlla amb el Pg. del 
Nord: 14.894 vehicles
• punt b: Av. del Comerç, a l’alçada del Passeig de la Boca de 
la Mina: 13.304 vehicles
• punt c: Carretera d’Alcolea del Pinar, a l’alçada de la Urbanit-
zació Pelai: 21.736 vehicles 

Reus és una ciutat compacta, amb una estructura definida pels camins que la comuniquen al territori i configu-
ren les principals artèries d’entrada i l’anatomia urbana de la ciutat. El perfil urbà s’estructura en quatre anelles, 
i els deu eixos radials que relacionen Reus al territori. 

xarxa viàr ia

aparcaments nous proposats per Ajuntament

aparcaments existents

carril bici existents o en projecció

La ciutat de Reus compta amb un servei de transport públic urbà a càrrec de l’empresa municipal Reus Trans-
port, des de l’any 1998, que dóna servei a tot el municipi, així com de transport interurbà per carretera gestionat 
pel Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona. Per la seva banda, la ciutat disposa d’una estació de 
ferrocarril.  Finalment, hi ha en estudi el tramvia del Camp de Tarragona anomenat TramCamp, amb diferents 
alternatives per la ciutat de Reus.

xarxa de t ransport  urbà

Trasnport urbà i interurbà 

El transport urbà compta amb un total de 9 línies 
urbanes i de connexió amb l’aeroport. També 
ofereix serveis especials per facilitar el transport 
públic en els desplaçaments.

Les parades d’autobús poden estar equipades 
amb marquesina o disposar únicament d’un 
monòlit que incorpora la informació del servei. Les 
trobem a una distància aproximada de 300-400 
metres entre cadascuna.

A nivell general els usuaris del servei de Transport 
Públic de Reus són majoritàriament dones (80%), 
majors de 59 anys (41%) i ocupats i pensionistes 
(34% i 32% respectivament). El 50% utilitzen el servei 
diàriament, el 32% ho fan dos o tres dies a la 
setmana i la resta ho fan més esporàdicament.

El recorregut actual de les línies urbanes és princi-
palment al voltant de les anells principals de la 
ciutat i dels eixos radials que penetren cap al 
centre, arribant també fins a l’interior dels barris 
més perfifèrics. 

L’estació d’autobusos està situada  a 2,5 km de 
distància de l’àrea del projecte, per tant, de 
l’actual estació de Renfe, per unir-les existeixden 
les línies d’autobús urbà L10 i L30-L32.

Ferrocarril

L’estació de ferrocarril de Reus està situada a 
l’àrea de projecte. El traçat ferroviari pel costat 
nord de la ciutat  ha contingut en certa manera el 
seu creixement, que amb el desenvolupament del 
nou ARE quedarà totalment superat i l’estació 
guanyarà en centralitat.

A Reus hi conflueixen dues línies: Barcelona – Reus 
– Lleida i Barcelona- Reus – Riba-roja d’Ebre. Els 
serveis que hi tenen parada corresponen a les 
unitats de negoci de media distancia 
(tradicionalment anomenats regionals) i larga 
distancia.

Les relacions en dia feiner amb els serveis regionals 
són les següents (provablement variaran amb la 
futura existència de la nova Terminal Intermodal 
de Reus, situada al sud-est de la ciutat) : •Reus – 
Tarragona: 18 + 17 relacions,  Reus – Barcelona: 16 
+ 15 relacions,  Reus – Falset: 6 + 6 relacions, Reus – 
Lleida: 3 + 3 relacions directes.

Tramvia

El projecte de Tren Lleuger del Camp de Tarrago-
na es defineix en tres eixos: Vila-seca - Cambrils, 
Vilaseca- Reus i Vila-seca - Tarragona, amb un 
ramal cap a l’aeroport de Reus.
Actualment està en redacció per part de GISA 
l’Estudi informatiu d’implantació d’un sistema 
tramviari al camp de Tarragona; en el moment 
d’elaborar el present estudi de mobilitat no es 
disposa de resultats del mateix. Si ens remetem a 
la informació existent més 

En el Projecte de traçat del Tren Lleuger al Camp 
de Tarragona (2004), es defineixen 5 variants de 
traçat, 2 de les quals arriben fins al barri Gaudí 
creuant les vies pel pont del carrer General Mora-
gues i seguint per l’Av. del Comerç, vorejant 
l’àmbit de l’ARE pel sud.

Carrils bici
 
Des de l’Ajutnament de Reus s’està promovent la 
movilitat amb bici per mitjà de campanyes 
adreçades al ciutada: préstec de bicicletes, 
ajuda en la reparació, ... Actualment el nombre 
d’usuaris de bici per la ciutat és reduït. El principal 
motiu és la falta de costum però principalment la 
manca de carrils bicis i de la continuïtat d’aquests. 
Tot i així  en els últims anys aquest han augmentat 
el seu recorregut en quilòmetres més d’un 50% i 
s’està començant a estructurar una xarxa real.

Viananats

A Reus un 60 % dels viatges interns obligats es fan 
a peu i la majoria d'aquests, un 38%, corresponen 
a compres. Podem observar que la pajor parts de 
carrers peatonals es concentra al centre (amb 
una actuació de revitalització i neteja feta durant 
els últims anys) fent d’aquest un gran centre 
comercial obert, des del nucli antic fins als eixam-
ples més propers, concentrant uns 75.000 
desplaçaments per dia.
Cal remarcar el recorregut dels passejos vuitcen-
tistes, que amb una clara identitat peatonal, 
uneix el sud de la ciutat amb el nord, allargant-se 
fins endinsar-se als camps rurals de la zona nord 
de la ciutat amb el Passeig de la Boca de la Mina, 
futur eix peatonal estructurador de l’ARE.

aparcament 
 
Reus compta amb un total de 945 places en zona 
blava en carrers i 870 places en solars provisionals. 
Altrament compta amb 2.140 places en aparca-
ments soterrats   
En total, en la ciutat hi ha  3.955 places  
d’aparcament de l’empresa municipal.

L’aparcament és un dels gran problemes que 
perceben els usuaris, trobant-lo escàs, per això la 
proposta incorporarà una nova bossa 
d’aparcament 

De cara a la proposta del projecte es preveu la 
localització de zones d’aparcament que serveixin 
l’estació de ferrocarrils i de tramvia i puguin servir 
com a parc&drive dels usuaris que han d’agafar 
transpot pñublic o que accedeixen al centre de la 
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