
10 anys de l’AVE a Tarragona (2006-2016)

“Si bé l’alta velocitat suposa un pas endavant en tots els sentits i posiciona la demarcació de Tarrago-
na com una de les àrees més estratègiques del país, la seva arribada s’ha vist envoltada de polèmica. 
Una polèmica que té a veure amb la ubicació de l’Estació del Camp, mal comunicada amb els princi-
pals nuclis urbans del seu voltant i mal senyalitzada, per tant, de difícil accés.”

18 de desembre de 2006, primer viatge inaugural de l’AVE a l’Estació del Camp de Tarragona

No hem canviat el discurs, deu anys després d’estar en servei l’Estació del Camp de Tarragona. Els 
serveis ferroviaris s’han adaptat a la demanda del territori, però el discurs del territori és el mateix. I, 
més encara, no hi hagut cap exercici seriós per integrar territorialment aquest estació a la seva àrea 
d’infl uència més immediata.

El seu emplaçament és el que és, inamovible, i compleix les funcions de dotar de serveis ferroviaris 
d’altes prestacions per a llarga distància el Camp de Tarragona. S’imaginen que encara no tinguéssim 
estació d’AVE? És el més plausible que hagués passat, si el traçat escollit a l’estudi informatiu de la 
línia ferroviària Madrid-Saragossa-Lleida-Barcelona hagués estat més rectilini, encara estaríem sense 
estació d’AVE perquè la connexió ferroviària del Corredor Mediterrani direcció Barcelona encara avui 
no està enllestida. 

Aquesta posició perifèrica que tant ens enutja ha superat totes les expectatives en usuaris i en ser-
veis de llarga distància en els darrers deu anys, però quina ha estat la principal repercussió negativa 
de tenir una estació fora dels àmbits urbans? La majoria d’estacions d’alta velocitat de la xarxa AVE 
es situen en contextos urbans, i l’aprofi tament dels serveis regionals d’altes prestacions o Avant han 
estat un revulsiu per a la dinamització econòmica de ciutats mitjanes amb estació d’AVE, des del punt 
de vista universitari o turístic o de negocis amb moviments pendulars per feina-residència. 

La preocupació general de l’usuari ferroviari  del territori continua essent la reclamació d’una connexió  
en regionals convencionals amb Barcelona en 50 minuts i, avui per avui, aquesta solució no encaixa 
amb la utilització dels serveis Avant de l’Estació del Camp de Tarragona. Per tant, caldria establir 
serveis regionals d’alta velocitat des de les principals estacions urbanes que connectin les nostres 
comarques. Aquest servei només és possible projectant un intercanviador d’amples més al nord de 
l’estació urbana de Tarragona. No obstant,  tot i que els serveis ferroviaris de llarga distància i mitjà 
distància són dues modalitats que es complementen, no responen a usuaris i serveis amb les matei-
xes demandes o lògiques de comportament  i/o funcionalitats territorials.

Tarragona continua encara buscant el seu model ferroviari, mentres l’Estació del Camp de Tarragona 
és una realitat i compleix una funció de servei considerable. Posem-la en valor!

La integració territorial de l’estació de l’AVE

Les actuacions que proposem per millorar la integració territorial de l’estació de l’AVE són:

Desenvolupament del Pla Director de l’Estació
L’estació encara és zona de reserva de serveis ferroviaris, la qual cosa impedeix el desenvolupament 
d’usos, activitats i serveis ni  al propi edifi ci de l’Estació ni a l’entorn. Actualment, no disposa de serveis 
d’abastament aigua ni d’abocaments.

Accessibilitat
• Circumval·lació T-11 Tarragona-Reus (tram A-27 - N-240 - estació del Camp de Tarragona - Torre-
dembarra):

La previsió d’un vial que circumval·li l’àrea central del Camp de Tarragona hauria de ser una realitat en 
el planejament territorial a 20 anys vista. La saturació de la T-11 és previsible a curt termini, l’autovia 
Tarragona-Reus no complirà les expectatives de mobilitat interna viària amb les activitats previstes 
entorn l’actual T-11. La reserva d’espai pel desdoblament seguint el traçat de la carretera  Reus-El 
Morell hauria de tenir continuïtat vers llevant connectant l’A-27, l’N-240 i l’estació amb la carretera del 
Catllar i Torredembarra. Actuació que permetria donar accessibilitat a l’estació de viatgers des del 
Baix Gaià, el Baix i Alt Penedès i el Garraf, eliminaria els passos viaris urbans, i permetria connectar 
les àrees turístiques amb l’Estació de l’AVE i l’aeroport.

• Nova carretera d’accés a l’estació del Camp de Tarragona del TAV. des de la TP-2031 del Catllar, 
tram la Secuita-el Catllar: la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en data 
16 d’octubre de 2008 va aprovar tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental. La con-
creció d’aquest vial permetria que l’Estació no quedés en cul de sac. 

• Vial de Sant Ramon (connexió de la N-240 amb Perafort): projectat des del 1995.

Aparcament
La imatge del territori que s’ofereix amb automòbils aparcats a les voreres d’accés a la l’Estació és 
pèssima. Necessitat de dissenyar pàrquings low-cost al voltant de l’Estació.  

Serveis de transport públic
• Taxi: pendent de resolució contenciós administratiu sobre el conveni marc que regula les actuacions 
de les llicències de taxi entre els ajuntaments en competència amb la Generalitat.

• Autobús: actualment, els serveis amb Tarragona aproven les expectatives dels usuaris, però amb al-
tres ciutats de la costa o Reus són menys puntuats. No existeixen relacions amb Costa Daurada nord. 
Tot plegat fa difícil decidir un servei de bus adaptat a la demanda real, tant per l’usuari regular com 
per l’estacional, per la qual cosa seria necessari la realització d’un estudi de demanda per determinar 
solucions viables a la realitat. En cap cas s’haurien d’activar serveis altament defi citaris.

Ajuntament de Perafort Ajuntament de la Secuita
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Caracterització de l’Estació del Camp de Tarragona

Passatgers 2015: 840.000
Passatgers/any mitjana 2006-2015: 750.000 (xarxa convencional: 4,1 milions).
Passatgers/dia (promig): 2.000.
Posició xarxa ciutats AVE: Vuitena estació en volum de passatgers.
Posició estacions perifèriques de l’Estat: Primera estació en volum de passatgers.
Evolució anual de passatgers: la corba d’usuaris repunta a l’estiu, a diferència de la resta d’esta-
cions no turístiques que presenta una vall. Estacions amb evolucions estacionals comparables són 
Alacant i Màlaga.
Serveis ferroviaris/dia (Anada+Tornada): Madrid, 21; Barcelona, 68; Bilbao, 5. 
Funcionalitat principal: serveis ferroviaris de llarga distància.
L’àrea d’influència principal de l’estació són el conjunt de les comarques de Tarragona, més les co-
marques de l’Alt Penedès i el Garraf (Barcelona) i la comarca del Baix Maestrat (Castelló).
El temps mitjà d’accés a l’estació pels usuaris és de 25 minuts.

El mode d’accés a l’estació:

• Vehicle privat: 80% dels usuaris que accedeixen a l’estació; mentre que els que han arribat a l’esta-
ció amb TAV i es desplacen a la seva destinació a les Comarques de Tarragona, ho fan en un 60% 
amb vehicle privat; en aquest darrer cas adquireixen més rellevància l’ús del taxi i el vehicle de lloguer. 

• Transport públic és molt reduït: 7% dels viatgers accedeix a l’estació amb el servei d’autobús (la 
quota modal del transport públic en els desplaçaments interns era d’un 8,6%, segons el PMUS 2010 
de Tarragona).

Aparcament a l’estació: s’ha convertit en una qüestió polèmica. Un 48% dels usuaris de l’estació 
que hi accedeixen amb vehicle privat, aparca en les vies d’accés a l’estació o en els seus entorns en 
comptes del pàrquing.

Els principals elements que diferencien les estacions perifèriques són: mitjà d’accés, el temps mitjà 
d’accés i l’aparcament, els quals tenen un pes en la decisió d’escollir el mitjà de transport i en la valo-
ració de l’usuari del servei ferroviari.

El perfil de l’usuari

L’evolució mensual de passatgers al llarg de l’any dóna dues tipologies d’usuaris ben diferenciades, 
establim els perfils d’acord amb les principals característiques de cadascun, obtingudes via enquesta 
de camp a passatgers usuaris de l’Estació del Camp de Tarragona:

Usuari regular Usuari estacional

Període: gener-juny i setembre-desembre
Origen passatger: Madrid (55,7%); Barcelona 
19,6%);  Saragossa (11,4%).
Destí passatger: Tarragona 34,1%, Reus 15,9% 
i Valls 6,8%.
Freqüència: quinzenal o mensual.
Motiu del viatge: laborals, negocis o professio-
nals (57,6%), familiars (16,6%) i turisme (7,8%).
Perfil socioeconòmic: 
Edat 35 a 60 anys (60%).
Estudis superiors (66%).
Directius i empresaris (21%).
Utilització transport públic: taxi (origen-estació 
8% i destí-estació 18%) i bus (7%).
Observacions: 
La relació amb Madrid és un factor clau.
El volum dels passatgers de cap de setmana re-
presenta el 20-25% dels setmanals en el cas de 
l’AVE, i el 10-15% en el cas de l’Avant.
El 79,05% dels enquestats són viatgers del pro-
ducte AVE i el 20,95% d’Avant.

Període: juliol-agost
Origen passatger: Madrid (37,5%); Aragó, Na-
varra i País Basc (37,3%). 
Destí passatger: Salou (25,5%), Cambrils 
18.7%), Tarragona (14,7%).
Freqüència: setmanal o quinzenal.
Motiu del viatge: turisme/segona residència 
(60% s’allotja a pròpia residència o amics).
Perfil socioeconòmic: 
Edat 26-60 anys (73,1%)
Estudis superiors (66.5%)
Utilització transport públic: taxi (18%) i bus 
(15%).
Observacions: 
Només el 5% dels turistes de la Costa Daurada 
arriben en tren, d’aquests el 3% arriben en TAV.
Més que atreure nous visitants, propicia un can-
vi de mode de transport en els que ja visiten la 
destinació (principalment amb origen a la vall de 
l’Ebre), canviant el cotxe o el bus pel tren.

Poca atracció de nou turisme: primera visita a la 
Costa Daurada (11,3%).
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