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Els Plans de mobilitat urbana sostenibles (PMUS) són una eina bàsica 

per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera 

integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport 

del municipi, amb un horitzó temporal de 6 anys.

El nou document ha de definir l’estratègia que permeti aconseguir un model de 

mobilitat:

• Segur Redueix el nombre d’accidents i la seva gravetat

• Sostenible Redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació 

atmosfèrica, o el consum de fons d’energia no renovable

• Equitatiu Millora l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional, garanteix el 

dret a la mobilitat d’aquells que no disposen de vehicle privat.

• Eficient Gestiona tots els sistemes de mobilitat de forma coordinada i harmònica

Què és un Pla de mobilitat urbana sostenible?
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Metodologia 
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Canals de participació
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Anàlisi territorial i socioeconòmica

• 35.064 habitants amb una forta

estacionalitat, patent en

l’increment de la població flotant

durant els mesos d’estiu.

• Teixits diferenciats: centre

compacte i dens, i perifèria amb

unifamiliars i forta presència de

càmpings o hotels.

• Terme municipal ampli (9 km de

costa) però amb distàncies

òptimes pels modes no

motoritzats.

• Municipi amb baixes pendents

que afavoreix la mobilitat no

motoritzada.
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Un 75% dels desplaçaments dels residents es realitzen a nivell intern, on predomina

l’anar a peu com a mode principal.

Elevat pes del vehicle privat en els desplaçaments de connexió i poc pes del

transport públic. Destaca Tarragona com a principal relació de connexió.

Anàlisi de la mobilitat - residents

Municipi Viatges/dia 2s %

Tarragona 7.627 36,6%

Salou 3.345 16,1%

Vilaseca 2.923 14,1%

Reus 2.824 13,6%

Barcelona 468 2,2%

Calafell 370 1,8%

Resta 3.232 15,5%

Font: enquesta telefònica a residents (novembre 2021)

Total
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Els turistes arriben al municipi principalment en vehicle privat motoritzat (83%), però

la majoria es mouen pel municipi i els seus voltants en modes sostenibles (a peu

57% i bici 5%, per un 30% de vehicle privat).

Poc ús del servei de transport públic urbà, condicionat en part per la falta de

cobertura del servei urbà en gran part de les zones on es concentren els allotjaments

turístics.

Anàlisi de la mobilitat - visitants

Font: enquesta a turistes (agost 2021)
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Xarxa de vianants 

+ Presència significativa de carrers

amb prioritat pel vianant en el

barri del Port i del barri antic.

+ Morfologia del terreny

adequada que afavoreix els

desplaçaments a peu.

+ Anar a peu és el mode més

emprat pels residents i visitants.

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp

Pg. Miramaar

Av. Baix Camp 

(alçada Pg. Joan la Salle) 

Font: elaboració pròpia a partir de l’inventari realitzat
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Xarxa de vianants. 

- Més d’un terç de la infraestructura principal per a vianants presenta dèficits

d’accessibilitat de voreres.

- Problemes d’accessibilitat en un nombre significatiu d’encreuaments de la xarxa

principal per a vianants (42%).

- Poca presència de la mobilitat a peu en els desplaçaments de connexió malgrat que

Salou és un dels principals municipis de relació i es situa en el mateix continu urbà.

Font: elaboració pròpia a partir de l’inventari realitzat
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Xarxa de bicicletes 

+ El municipi disposa d’una àmplia xarxa

de carrils per a bicicletes.

+ Amples i senyalització adequada de la

gran part dels itineraris ciclistes.

+ L’orografia facilita els desplaçaments en

bicicleta.

+ Bona cobertura dels aparcaments

per a bicis en relació als

equipaments (83%) (excepte algunes

zones de Vilafortuny i l’Ardiaca).

+ Elevat potencial de la bicicleta amb

Salou i Vila-seca, uns dels principals

municipis de relació de connexió.

+ Pes significatiu de patinets (un 13%

respecte el total VMP+bicis a l’estiu i un

20% a l’hivern; segons l’enquesta a

residents suposen el 50% dels viatges

comptabilitzats dins del mode

bicicleta/vmp).
Font: elaboració pròpia a partir de l’inventari realitzat

33,6 km de carrils bici

8,9 km d’itineraris de cohabitació 
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Xarxa de bicicletes 

- Alguns punts importants del

municipi presenten dèficits de

connectivitat (per exemple: on

l’avinguda Països Catalans es

converteix en avinguda Adelaida;

l’enllaç entre el nucli de l’Ardiaca

i les urbanitzacions de l’est; zona

de Vilafortuny).

- La tipologia d’infraestructura

ciclista més estesa és la de

vorera-bici, que implica un

conflicte potencial amb el

vianant en cas que el disseny no

sigui l’adequat.

- Disseny inadequat de la vorera-

bici del Passeig Marítim en el

punt on s’ubica la parada

d’autobús del Port.

- Certa estacionalitat en l’ús de

la bicicleta.
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Xarxa de transport públic urbà

+ 3 línies urbanes d’autobús que

ofereixen una bona cobertura en

termes generals (excepte en la zona

de la costa de Vilafortuny, on operen

els serveis interurbans).

+ Servei urbà pràcticament gratuït

per al residents de Cambrils (T-BUS).

+ L’eix vertical entorn la Riera d’Alforja

disposa d’unes freqüències raonables

per moure’s en sentit nord-sud.

+ L’accessibilitat de les parades és

generalment adequada.

+ Evolució creixent de la demanda

del servei urbà d’autobús.

Viatgers anuals bus urbà
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Xarxa de transport públic urbà

- El servei urbà no respon a la demanda estacional del municipi: té una demanda

superior a l’hivern que a l’estiu. El motiu principal és que el servei urbà es veu afectat per

la concessió dels serveis interurbans, amb moltes parades internes i que cobreixen

l’àmbit on es concentra la major activitat turística.

- Cap parada disposa de pantalles amb informació dinàmica a l’usuari per informar sobre

els temps d’espera reals.
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Xarxa de transport públic interurbà

+ Cambrils forma part del Sistema

Tarifari integrat (STI) del Camp de

Tarragona.

+ Estació de tren amb regionals R16.

+ Nombre significatiu de línies i

expedicions del servei interurbà

d’autobús amb una oferta adaptada

al caràcter estacional del municipi.

+ Grans dèficits en relació a la

informació a l’usuari en les

parades.

+ Dèficits d’accessibilitat en un 25%

de les parades.

+ Bona coordinació horària entre

l’L3 urbana i les expedicions

ferroviàries cap a Barcelona i des de

Barcelona.

+ Potencial del tren-tram per

incrementar la demanda en TPC.
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Xarxa de transport públic interurbà

- Ubicació de parades de bus interurbà molt properes entre elles al llarg de l’eix de

l’Av. Diputació, més propi d’un servei urbà (afecta a la velocitat comercial de les línies,

entre d’altres).

- Ubicació inadequada de la parada del Club Nàutic atès que comporta problemes amb

el carril bici del Passeig Marítim, i problemes amb el trànsit motoritzat al localitzar-se dins

d’una rotonda.

- Oferta ferroviària limitada (10 exp/dia i sentit).

- Dèficits de coordinació horària entre els serveis de l’L2 i l’L1 i el tren.
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Xarxa del vehicle privat

Font: elaboració pròpia a partir de l’inventari realitzat

+ Bona accessibilitat viària amb la xarxa bàsica interurbana.

+ Jerarquia viària adequada en termes generals: la xarxa principal tendeix a canalitzar

els fluxos més elevats de vehicles.

+ Cap vial de la ciutat pateix problemes de congestió persistents.
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- Demanda estacional amb una caiguda del trànsit superior al 30%. Aquesta demanda

estacional dificulta una planificació adequada de la infraestructura viària (perill de

sobredimensionaments de la xarxa).

- S’identifiquen algunes disfuncions i problemes de saturació viària puntuals en

determinats punts de la xarxa viària.

- Quota del vehicle privat molt elevada pels desplaçaments de connexió.

Xarxa del vehicle privat
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Aparcament

+ Àmplia oferta d’aparcament amb

diferents tipologies de plaça.

+ Les zones més tensionades

disposen d’aparcament regulat en

zona blava per tal de promoure la

rotació de vehicles.

+ Oferta en via pública ben

complementada amb l’oferta en

aparcaments soterrats d’ús públic,

en ubicacions adequades que es

corresponen amb els àmbits amb una

demanda major: barri del Port i el seu

entorn.

+ Infraestructura pel vehicle elèctric.

+ Homogeneïtat en l’app de pagament

de l’oferta regulada d’aparcament

amb la resta dels municipis veïns.
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- Infrautilització de l’espai públic atès l’elevat volum de places fixes en temporada

d’estiu que es correspon en gran part als vehicles dels visitants i turistes que ocupen de

manera prolongada espai de la via pública (el vehicle és el principal mode per arribar al

municipi però no per moure’s en els desplaçaments quotidians).

- Elevada diversitat en la regulació de l’oferta (horaris per períodes i per dies de la

setmana) que pot dificultar la comprensió per part de la ciutadania.

- Elevada pressió d’aparcament al centre que es reflexa amb un índex d’ocupació

elevat, independentment de la temporada.

Aparcament

Temporada estiu



21

PMUS de Cambrils

Distribució urbana de mercaderies

+ L’horari de regulació és bastant

homogeni amb un límit

d’estacionament de 30 minuts.

+ Existeixen finestres temporals per a

realitzar les operatives de càrrega i

descàrrega en l’illa de vianants.

+ Índex de rotació adequat de les

places CID.

+ Ocupacions elevades en temporada

d’hivern però que encara mantenen

oferta que resta lliure.

+ Bona cobertura en general dels

punts CID en relació a la ubicació de

l’oferta comercial en la zona central.
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- El sistema de control emprat és la inspecció directa. No hi ha cap sistema de control

automàtic que validi el correcte compliment de l’estacionament.

- Elevada indisciplina en l’ús de CiD: superacions recurrents del temps màxim permès.

Distribució urbana de mercaderies

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp
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Amb més espai pel vianant?? En quines zones??

Amb un espai pel vianant de més qualitat??

Amb una xarxa de carrils bici segura i connectada??

Tot i que sigui en detriment de l’oferta d’aparcament??

Amb més espais compartits entre la bici i el vehicle motoritzat?

Amb nous espais amb la mobilitat motoritzada restringida? On??

Com t’imagines Cambrils al 2028??
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Com t’imagines Cambrils al 2028??

Amb nous espais amb la mobilitat motoritzada restringida? On??

Amb més aparcaments perimetrals i menys al centre?

Amb una xarxa de transport públic urbà amb més cobertura? O amb

millors freqüències?

Amb una informació a l’usuari sobre l’oferta de transport públic més clara?

Que sigui dinàmica i en temps real?

...
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