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A LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb número de D.N.I. xx.xxx.xxx-0, en nom i 

representació -en qualitat de President- de l’Associació per a la PROMOCIÓ DEL 

TRANSPORT PÚBLIC, amb domicili al Carrer Indústria 220, entresol de Barcelona (08026), 

atentament, 

E X P O S O 

I. L’Associació PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en els següents apartats) 

vetlla per la defensa dels interessos generals en qüestions relacionades amb el 

transport públic, oposant-se a totes aquelles iniciatives que responen a interessos 

privats que puguin afectar al benestar de la societat promovent iniciatives de 

transport col·lectiu, segur i sostenible.  

 

II. D’acord amb l’anterior, la PTP s’ha vingut oposant a la decisió de les 

Administracions públiques competents de desmantellar completament la línia 

ferroviària entre les estacions de Port Aventura – Salou - Cambrils - Mont-Roig del 

Camp - l’Hospitalet de l’Infant, prevista a la Declaració d’Impacte Ambiental (veure 

annex 1, en endavant DIA) de 23 de juny de 1998 associada al desdoblament del 

tram Vandellòs – Tarragona, que prendria un traçat diferent més allunyat de les 

poblacions. El motiu d’aquesta oposició es deu a l’enorme perjudici que suposarà 

a l’interès general de la societat, en especial el gran nombre d’usuaris de les 

estacions cèntriques de Salou i Cambrils, que no foren tinguts en compte a la DIA, 

centrada únicament en aspectes paisatgístics i de traçat, i no de mobilitat. En 

aquest document la pròpia Renfe declarava “preferible la duplicación de la vía 

actual” i “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de 

auxilio para incidencias.” 

A més, les determinacions de la DIA de 1998 són qüestionables tenint en compte 

que el desmantellament, a diferència de les obres de desdoblament, s’executaran 
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a partir de l’any 2019, i hauran de respectar l’ordenament jurídic actual (llei 

38/2015 del sector ferroviari) en relació a la clausura dels trams d’infraestructura 

ferroviària dins la “Red Ferroviaria de Interés General”, com és el cas. A més 

existeix un nou planejament territorial (Pla Territorial Parcial del Camp de 

Tarragona, aprovat el 10-01-2010) on es parla clarament de l’adaptació de la 

infraestructura a tren tramvia en comptes de desafectació d’infraestructura 

ferroviària. També es vulneren moltes altres figures jurídiques esmentades a a la 

relació de fets.   

 

Per contra, la PTP pretén i avala la reutilització de les vies existents per a la creació 

de la nova línia de tren-tramvia, reduint costos i invertint així de manera diligent 

els recursos de les arques públiques, i evitant els greus perjudicis que ocasionaria 

a les persones usuàries un desmantellament integral mentre no s’executa cap tren-

tramvia. 

III. Per donar compliment de les seves obligacions d’ubicar un tren-tramvia sobre 

l’actual traça del tren, entre Cambrils i Tarragona, la Generalitat de Catalunya fa 

la promesa de construir-lo a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC). Però mai a seva la història FGC ha procedit a tancar una línia i desmantellar-

la per tornar a fer una de nova a la mateixa traça. Pel contrari, FGC sempre ha 

mantingut el servei de passatgers i ha reduït els temps de tancament 

exclusivament als períodes de reposició d’infraestructura i obres.   

Per tal de facilitar a la Fiscalia una informació ordenada i coherent, tot seguit us exposem 

la següent, 

 

 

Relació dels fets: 

 

1 – En el mes de febrer de 2018 la  PTP va remetre escrit de queixa al Síndic de Greuges 

de Catalunya, donant a conèixer la decisió del Ministerio de Fomento, amb recolzament 

actiu dels Ajuntaments, de desmantellar integralment la línia ferroviària Port Aventura - 

Salou - Cambrils - Mont-roig del Camp - l’Hospitalet de l’Infant, sense que aquests agents 

proposessin cap alternativa per facilitar o millorar la vida dels usuaris de la xarxa de 

rodalies  donada la llunyania de la variant del Corredor Mediterrani respecte els nuclis de 

població més importants, Salou i Cambrils, i la pèrdua de connexió entre aquestes 

poblacions. Veure annex 2.  
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L’escrit denuncià l’incompliment de les determinacions urbanístiques del Pla Territorial 

Parcial del Camp de Tarragona i la vulneració també la llei 38/2015 del Sector Ferroviari 

i la llei 17/2017 de lluita contra el Canvi Climàtic, així com també altres normes referides 

a la mobilitat que es concreten en l’escrit que acompanyem.  

 

L’escrit s’acompanya d’una memòria justificativa, exhaustiva en referència a tota la 

problemàtica i on s’assenyalen els incompliments de les diverses Administracions. 

 

La queixa acaba reclamant que el Síndic exigeixi a les tres administracions, estatal, 

autonòmica i local, documentació efectiva i adopció d’acords respecte el contingut de la 

normativa urbanística quan a mobilitat, petició del traspàs de la línia ferroviària actual i 

acreditació del compliment dels preceptes del Pla Territorial. 

 

2 – La Resolució del Síndic de Greuges i del Parlament de Catalunya han estat 

clarificadores, en el sentit de donar resposta favorable a totes les queixes i peticions de 

la PTP relatives a mantenir un mínim de servei de trens de Rodalies mentre no s’executi 

l’adaptació a tren-tramvia. El Síndic exposa de manera detallada l’incompliment de les 

Administracions respecte la normativa que es vulnera i expressa al seu dictamen amb 

data 12 de juny de 2018 el següent: “El desmantellament d’una infraestructura que podria 

ser reutilitzada per garantir la mobilitat amb el mínim d’efecte negatiu per al medi ambient 

vulneraria el dret a la mobilitat” i “És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat 

de Catalunya i el Govern de l'Estat per tal que, conjuntament, cerquin la millor solució tècnica 

per convertir l'actual línia ferroviària en una infraestructura de transport públic intermunicipal 

(tren-tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda que 

s’ha de tractar entre ambdós governs.” (veure annex 3). En la mateixa línia es va posicionar 

la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, que amb data 12 de setembre de 

2018, va aprovar per unanimitat dels set grups polítics una resolució que incloïa  

“Promoure el manteniment del servei de rodalies, sent conscients de les atribucions que té la 

Generalitat en relació al servei, mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia” (veure 

annex 4). 

 

3 – El 26 de setembre de 2018, des de la PTP vàrem remetre també escrits als 

Ajuntaments de Salou i Cambrils, denunciant que el desmantellament de la línia 

ferroviària comportaria la pèrdua del mitjà de transport diari per a una mitjana de 

675.000 usuaris anuals a línia les estacions cèntriques d’aquestes poblacions; haver-se 

de desplaçar prop de dos quilòmetres fora del nucli urbà per tal d’accedir al servei i, en 

definitiva, deixant en la pràctica el municipi de Salou sense connexió ferroviària cap al 

sud.  
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La desaparició de les vies i de les estacions de Salou i Cambrils dificultarà i postergarà 

de forma irreversible la implementació de la nova infraestructura de tren-tramvia prevista 

per a les poblacions, conduint a la no realització final del projecte.  

 

PTP coincideix en el raonament expressat per el Síndic de Greuges, en el sentit de 

l’obligació de l’Administració d’invertir de forma diligent els recursos procedents de les 

arques públiques. En aquest sentit, el cost que s’hauria de destinar a la conversió de la 

línia integrada en l’entramat urbà seria menor que el cost del desmantellament total de 

la infraestructura i posterior i inconcreta construcció d’un tramvia. La conversió implicaria 

reutilitzar gran part de les infraestructures i dels elements auxiliars ja existents, mentre 

que el desmantellament es tradueix en una duplicitat de tasques: desmantellar per 

després tornar a construir. Veure annex 5 (carta a l’alcalde Granados) i annex 6 (carta a 

l’alcaldessa Mendoza). 

 

Els Ajuntaments de Salou i Cambrils no han donat cap resposta als raonables 

plantejaments de la PTP. 

 

4 – El 18 d’octubre de 2018 la PTP va remetre escrit al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (veure annex 7), manifestant la preocupació 

per el tema exposat i la manca de lògica en desmantellar unes instal·lacions, quan la seva 

conversió resultaria més econòmica i beneficiosa per la ciutadania. En l’escrit es fa notar 

la vulneració de l’ordenament jurídic, tant en el que fa referència a l’incompliment de la 

normativa urbanística com en la inacció i manca de respecte a la normativa ferroviària, 

concretament a la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, que estableix 

que, prèviament a ser exclosa una línia de la Xarxa Ferroviària, s’ha de donar trasllat a la 

Comunitat Autònoma per tal que s’emeti un informe sobre l’interès general d’aquella via, 

i la línia pot ésser traspassada a la Comunitat Autònoma a instància d’aquesta. Aquest fet 

implica que la Generalitat de Catalunya té la possibilitat d’evitar el desmantellament  i 

exercir les seves competències en matèria de mobilitat, infraestructures, i transport en 

ferrocarril, tant exigint el traspàs de la línia com assegurant el manteniment d’un servei 

mínim de rodalies. No ho fa. A més, la Generalitat de Catalunya té les competències en 

matèria de serveis de tren regionals interiors de la comunitat autònoma des de l’1 de 

gener de 2011, d’acord amb l’acord de la Comissió Mixta de Transferències Administració 

de l’Estat-Generalitat amb data 17 de novembre de 2010, que dona compliment a l’Estatut 

d’Autonomia. L’actual línia R16 (Barcelona – Port Aventura – Cambrils – Tortosa) forma 

part d’aquests serveis. 
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El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín i 

Valls, va donar resposta a aquesta carta amb data de registre de sortida 29 de gener de 

2019. A la missiva s’informa que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya va trametre una carta al Ministeri de Foment, amb data 20 de 

novembre de 2015, sol·licitant “l’establiment dels mecanismes necessaris per fer possible 

la continuïtat del corredor ferroviari actual com a línia de tren-tramvia entre Cambrils i 

Port Aventura, i la reassignació dels fons previstos per al desmantellament i restitució del 

corredor actual a la nova configuració tramviària”. Però la carta no dona resposta sobre 

com es farà la transició cap al tren-tramvia, que deixarà desemparades les persones 

usuàries durant diversos anys. (vegeu annex 8). 

 

5 – Amb data 14 de desembre, els ajuntaments de diversos municipis del Camp de 

Tarragona i el Departament de Territori i Sostenibilitat fan públic un acord per fer “front 

comú” davant l’Estat i, entre d’altres resolucions, demanen el desmantellament de la línia 

fèrria amb caràcter previ a l’adaptació a tren-tramvia, sense terminis ni pressupost (vegeu 

annex 9). Posteriorment el conseller de Territori i Sostenibilitat insisteix en la idea de 

desmantellar per tornar a construir més tard (annex 10). 

 

6 – La situació breument exposada vulnera els principis de legalitat i de seguretat jurídica 

i apel·la al dret del ciutadà de participar dels assumptes públics, conceptes que ens 

legitimen a instar la intimació de l’acció a l’administració,  principis tots ells continguts a 

la Constitució Espanyola.  

 

En efecte, és notori l’incompliment de directrius d’ordenació territorial: 

 

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), expressa clarament que la 

normativa urbanística ha de ser respectada en tot moment , tant per les Administracions 

Públiques com per els ciutadans, i no es poden admetre inobservances de la normativa. 

 

El desenvolupament urbanístic sostenible comporta la configuració de models d’ocupació 

del sòl que evitin la dispersió i afavoreixin la cohesió social, transformant-lo en un 

territori globalment eficient tal com descriu la llei 6/2009 d’avaluació ambiental. 

 

Les administracions, estatal i autonòmica, amb connivència amb els municipis, estan fent 

cas omís de la següent normativa: 
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- Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 10 de 

gener de 2010, de caràcter vinculant, i que diu: 

“... es procedirà a l’adaptació de la línia ferroviària actual per tal d’instal·lar una línia 

de tren-tramvia entre Cambrils i Port Aventura, davant la desafectació ferroviària i en 

contraposició al desmantellament integral de la mateixa, prevista entre Cambrils i 

l’Hospitalet de l’Infant” 

 

Aquest document oficial, que marca el futur de les infraestructures al Camp de Tarragona, 

distingeix clarament entre “Condicionament Tren-Tramvia” i “Desafectació ferroviària”.  

 

Recordem que a l’escrit dirigit a la Generalitat ja es demanava el traspàs de la línia com 

a pas previ i obligatori per assolir les competències derivades del transport ferroviari.  

- Ley 38/2015, del sector ferroviario: articles 4 i 11 que regula el traspàs a la 

Generalitat en el cas de clausura de la línia, regulació que no s’ha respectat. De 

l’article 11 es desprèn que “Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura 

de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de 

las comunidades autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas.”. A 

més l’article 4 especifica “El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las 

comunidades autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la 

Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de 

interés general que justificaron su inclusión en aquélla. Dicha infraestructura 

ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad autónoma correspondiente.” 

- Llei 9/2003 de mobilitat: es vulneren els mateixos fonaments de la llei, quan 

declara que té per objecte: “...determinar els instruments necessaris perquè la societat 

catalana assoleixi els objectius de sostenibilitat i seguretat i per garantir a tots els 

ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles. Amb el mínim impacte 

ambiental, i la implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat 

de les persones. Així com també la distribució adequada dels costos d'implantació i 

gestió del transport i ll foment del desenvolupament urbà sostenible i l'ús racional del 

territori.” 

- Llei 16/2017, de lluita contra el canvi climàtic: que proclama l’ús generalitzat del 

transport públic sostenible. 

- Decret 36/2006, de Directrius Nacionals de Mobilitat: que fomenta la introducció 

de l’accessibilitat en el transport públic, en el procés de planificació dels nous 

desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
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D’altra banda, la Generalitat ja te adquirits compromisos per convertir la línia ferroviària 

a tren-tramvia, als quals s’ha de sentir vinculada per mínima coherència amb els seus 

propis actes i normes reguladores: 

- Estudi de viabilitat d’un tren lleuger al Camp de Tarragona, 2001 

- Pla de Transports de Viatgers de Catalunya aprovat al desembre de 2002 

- Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat en 2006 

- Estudi informatiu per implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona, 

aprovat l’any 2010 

- Ordre d’Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram Cambrils-

Salou-Port Aventura-Tarragona. En l’objectiu de la contractació s’esmenta 

clarament l’aprofitament de la infraestructura i la seva adequació a les noves 

funcionalitats (tren-tramvia), però mai d’un desmantellament integral previ.  

 

Per últim, com annex 11 aportem una de les moltes entrevistes, aparicions en premsa on 

alertàvem les administracions de les afectacions que el desmantellament tindria sobre 

els passatgers del transport públic. En tot moment s’ha intentat fer entendre les 

administracions les conseqüències de les decisions que estaven prenent, sense èxit.   

 

En base a l’exposat, i davant la manca i impossibilitat d’obtenir una interlocució clara 

amb les Administracions responsables, presentarem la present denúncia davant la 

Fiscalia, i des de la PTP denunciarem tres elements bàsics:  

 

Primer, la inactivitat flagrant de les Administracions davant la necessitat de complir amb 

la satisfacció d’un servei públic d’interès general. Davant d’aquesta inacció defensem el 

manteniment de la via i d’un servei de rodalies provisional fins que no es materialitzi el 

tren-tramvia, en front als interessos immobiliaris i especulatius que estan defensant 

incomprensiblement els poders públics.  

 

Segon, la manca de respecte i l’incompliment de la normativa territorial i urbanística de 

rang superior vigent a Catalunya, així com també tota la normativa que fa referència al 

sistema ferroviari i a la mobilitat en general. Davant d’aquest incompliment reivindiquem 

l’ajust als principis d’eficàcia i legalitat de l’Administració. 

  

Tercer, la nefasta utilització dels recursos públics, en ignorar el possible,  necessari i 

congruent manteniment de la infraestructura bàsica. Apel·lem al principi de “bona 
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administració contingut en la “Carta Europea de Drets Fonamentals”, principi que obliga 

a invertir diligentment els recursos públics.   

 

En virtut de tot l’exposat, 

 

Sol·licitem a la Fiscalia, en la seva especialitat processal d’Urbanisme i Medi Ambient-que 

inclou territori i mobilitat, i en compliment de l’article 5 del Reglament Orgànic del 

Ministeri Fiscal per raó dels fets denunciats d’incompliment en la normativa d’ordenació 

del territori, i davant del malbaratament dels recursos públics existent; que, formulada la 

present denuncia i aportats els onze documents que s’hi acompanyen, sigui admesa i 

s’ordeni la pràctica de les diligencies d’investigació necessàries i precises per a la 

comprovació dels fets, per si fossin constitutius d’un o varis delictes pel desviament que 

suposen de la satisfacció de l’interès públic que ha de justificar i motivar tota actuació 

administrativa; i pel greu incompliment legal que contenen en la mesura que són 

contradictoris i vulneradors de la normativa vigent. 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat: 

Ricard Riol Jurado 
 



Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos, Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14932 RE80LUCIÔN de 28 de rruıyo de 1998, de u:ı ilubsecretcırW, 

POl' la q'U.fJ se acuer'da la remü;i6n del exped1Rnte adm~:~ 
nistratiııo c01"'respond1Rnte al recur'so conteru:ioso-adminis
trativo n'11nı.ero 1116111998 y se emplaza a tos ~:nteresados 
en et rnis'yno. 

En cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, en el encabeza
miento citado, interpuesto por doha Margarita Revilla Eizaguirre, contra 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de febrero de 1998, deses
timatorio de la solicitud de indemnizaciôn en concepto de intereses de 
demora en la tramitaciôn del expediente de fijaciôn del justiprecio en 
la expropiaciôn efectuada en bienes de su propiedad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el art;iculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tUvieran 
interes directo en el mantenimiento de la mismaı para que comparezca 
y se persone en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes ala notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

14933 ORDEN de 28 de 'mayo de 1998 por u:ı que se da p"blicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1998, 
en q'lW se disporıe el C'wytıpl{ytdento de la sentenc/a dictaila 
POl' la Secci6n Sexta de La &ı..la de lo Contencioso--Admir 
nistrat~:vo del Tn.:buna.t Supr'emo, en el r'€cur'so contencio
so-admüıistrutivo mımcr'o l!8571 199.'1, interpuesto POl' don 
l!uis Enrique Rodriguez Dealbert. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/857/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Enrique Rodrıguez Dealbert, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
por dafios y perjuİcios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de febrero 
de 1998, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Luis Enrique Rodriguez Dealbert, contra la denegaciôn en via adminis
tratİva de su solİcitud de indemnizaciôn de dafios y perjuİcios derivados 
de la antİcipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14934 RESOLUCIÔN de 27 de abr'il de 1998, de u:ı Direcci6n Ge~ 
ral de Farnıacia y Productos Sanitarios, por la que se infor~ 
ma de la d.esignaci6n coono organisnw notificado pa.ra. la 
7'ealizaci6n de tas proce&imlenıos de evaluaci6n de la con
fornıidad de los productos sanitarios a la Direcciôn Ge1'lP" 
1'al de FmYl'wcia y Prodttctos Sam:ta1'ios. 

El Ministerio de Sa.nidad y Consumo, con fecha 18 de octubre de 1994, 
design6 como organismo notificado a la Direcci6n General de Fannacia 
y Productos Sanitarios, sita en eJ paseo de] Prado, 18·20, 28014 Madrid, 
para efectua.r los procedimientos de evaluaciôn de la. conformidad reCQ
gidos en los anexos: 

II. Declaraci6n CE de conformidad (sistema completo de garantia de 
calidad). 

m. Examen eE de tipo. 
IV. Verifica.ciôn CE. 
V. DecJaraciôn GE de conformidad (garantia de calidad de la pro

ducciôn). 
VI. Declaraci6n CE de conformidad (garantia de calidad del producto), 

Del Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 108 
productos sa.nita.rios (<!Boletin Oficial del Esta.do» numero 99, de 24 de 
abril), por el que se transpone al ordenamiento interno la Directiva 
93/42/CEE, de 14 de junio de 1993 (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» L-169, de 12 de julio de 1993). 

Con fecha 21 de noviembre de 1994 fue comunicada esta designaci6n 
ala Comisiôn de las Comunidades Europeas junto con el numero de iden
tificaciôn 0318, que ya tenia atribuido desde su designaciôn como orga· 
nismo notİficado para la directİva de productos sanitarİos implantables 
activos. La Comisiôn Europea comunicô la desjgnaciôn al resto de Estados 
miembros y posteriormente 10 public6 en el "Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas» el 15 de junio de 1996 «IDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas» numero 172). 

Madrid, 27 de abril de 1998.~El Director general, Federico Plaza PiÜoL. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 4935 RESOLUCIÔN de 20 de nıayo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Calida.d y Emlua.ci6n Arnbienfa'0 POl' la que se for'~ 
'11ıula declar'aci6n de i7lıpacto anıbiental sobre el estudio 
informativo dı? la lirı.ea ferr'oviaria Tlabmcia~Tarrag(nıa. 
Trarno: VandeU6s~Tarragona. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso" 
luciôn administrativa que se adopte para la realİzaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, İnstalaci6n 0 at.'tividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Amhiental la realizaci6n de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôn 
vigente. 

Al objeto de iniciar el Procedimiento de Evaluaciôn de Impacto Ambien· 
tal, la antigua Direccİôn General de Infraestructuras del Transporte Ferro" 
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Vİario remiti6, con fecha 18 de abril de 1995, ala antigua Direcci6n General 
de Politica Ambiental, la Memoria-resumen del Estudio Informativo de 
la Linea Valencia·Tarragona: Tramo Vande1l6s·Tarragona. 

La Memoria-resumen presentaba cinco corredores posibles para el tra
mo Vande1l6s-Tarragona. El corredor 1 responde ala soluci6n de dupli
cacİ6n siguiendo la traza de la via actual y con un trazado en variante 
para los municipios de Salou y Vilasecai algo mas alejados de la costa, 
los corredores 2 y 3 discurren paralelamente al corredor 1 dejando, a 
partir de Miami-Pla.ya (termino municipal de Mont-Roig del Camp), la auto
pista A-7 al norte y al sur, respectivamente. Los corredores 4 y 5 corres
ponden a soluciones parciales, el primero pennite la uniôn del corredor 1 
con los corredores 2 y 3, a partir de Miami·Playa, y el corredor 5 permite 
la uniôn del 2 y el 3, cruzando la autopista A·7 a la altura del limite 
del t.ermino municİpal de Vinyols y Els Arcs con Cambrils. 

Recibidala. referida Memoria-resumen, la. Direcci6n General de Politica 
Ambİental, estableciô a contİnuaci6n un periodo de consultas a personas, 
institudones y administradones previsiblemente afectados, sobre el impac
ta ambiental del proyecto. 

En Vİrtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 23 de noviembre 
de 1995, la antigua Direcci6n General de Tnfonnaci6n y Evaluaci6n Ambien
tal dio traslado 30 la Direcciôn General de Tnfraestruetura'l del Transporte 
FerroVİario de las respuestas recibidas. 

La relaciôn Organismos consultados asj" como una sj"ntesis de las res· 
puestas recibidas se recogen en el anexo I. 

El Estudio Informativo tiene por finalİdad la definici6n, anıilisis y com· 
paraciôn de distintas soluciones de trazado para la duplicaciôn y ade
cuaciôn de la via existente, con objeto de permitir la explotaci6n para 
tnti'İco mixto y trenes con velocİdades de 200·220 kilômetros/hora en el 
tramo Vandellôs-Tarragona, entre el punto kilometrico 236,700 de la via 
actual, barranco de Lleria y el cruce sobre el rio Francolİ. El Estudio 
Tnformativo incluye varias estaciones y apartaderos ferroviarios, as1 como 
diversas actuacİones para el abastecİmiento de energia electrİca. 

La Direcciôn General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
someti6 el Estudio Tnformativo y el Estudio de Tmpacto Ambiental, con
juntamente, al tramite de lnfonnaciôn Publica, mediante anuncio que se 
publicô en el «Boletin Oficial del Estado» el 16 de a.bril de 1997, en cum
plimiento de 10 establecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al art1culo 16 del Reglamento, con fecha 4 de 
agosto de 1997, la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera remitiô ala Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental 
el expediente completo, consistente en el documento tecnico del Estudio 
Informativo, que incluye el Estudio de Tmpaeto Ambiental, y el resultado 
del tramİte de Informaci6n publica. 

Los aspectos mas destacados del Estudio de Tmpacto Ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo II. 

Un resumen del resultado del tramite de informaciôn pı1blica del Estu" 
dio de Tmpacto Ambiental se acompaı\a como anexo m. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto-ley 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn de Impacto Ambiental, y los 
articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos 
ambientales, la siguiente Declaraciôn de Tmpacto Ambiental sobre el Estu· 
dio Tnformativo del Proyecto: "Linea Valencia-Tarragona. Tramo: Vande-
116s·Tarragona». 

DECLARAcıÖN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Examinada la documentaciôn contenida en el expediente de evaluaciôn 
de impacto ambiental y completado el analİsis ambiental con la visita 
a la zona del proyecto, se considera que, entre las soluciones contempladas 
en el Estudio Informativo, la soluciôn A14 puede ser ambientalmente viable, 
si conlle\'3 el desmantelamiento de la vıa actual (t.ramo: Tnicİo Tl.U'inal 
ra.mal a industrias), se ejecuta la modificaciôn del trazado expuesta en 
la Condiciôn 1, se atienden las recomendaciones propuestas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Adecuaci6n anwiental del trazado 

El trazado de la alternativa A14, tal como viene definido en el Estudio 
Tnformativo sometido a Tnformaciôn Publica, debera adaptarse en el tra· 
zado definitivo del proyecto de construcciôn a los siguientes criterios, 
siempre que sea tecnicamente viable. 

1.1 Reducciôn de los terraplenes que sustentan el viaducto del punto 
kilometrico 0,500 y adecuaciôn de las bocas del tunel (tramo Tl.l).···Con 
objeto de disminuir la afecci6n al Espacio Natural Protegido «Les Roja· 
les-Platja del Torn» se prolongara la estruetura proyectada sobre el viaducto 
existente entorno al punto kilometrİco 0,500 a ambos lados del mismo, 
reduciendo la altura de los terraplenes que la sustentan a un maximo 
prôximo a 5 metros. Para mejorar la integraciôn paisa.jistica de las bocas 
del tunel se prolongara este en falso tunella longitud necesaria, en ambos 
extremos, para que pueda realİzarse un relleno sobre la parte superior, 
recuperando el relİeve natural del terreno. 

1.2 Ajuste de la traza en planta a la autopista A-7 entre los puntos 
kilometrİcos 3,000·5,500 y reducciôn del terraplen en torno al punto kilo· 
metrico 4,800 (tramo T1.1).~on objeto de minimizar la afecciôn territorial 
se aproximara la traza, en plaJlt.a, ala autopista A·7, desde el cruce sobre 
el barranco de Aigual al Coll al punto kilometrico 5,500, aproximadamente, 
reduciendo al minimo posible la franja de terreno entre amba:s infraes· 
tructuras. En cualquier caso debera reducirse el terrapltht situado en el 
Estudio Tnfonnativo en torno al punto kilometrico 4,800 que ciega tres 
pequeftas vaguadas, bien sea por desplazar la traza agua.s arriba de las 
mismas, al desplazarse esta həda la autopista k7, 0 por modificar la 
rasante en este tramo ajustandola al terreno. Si a pesar de eUo, resultaran 
terraplenes superiores a 5-7 metros de altura, se recurrira a una estructura 
en Vİaducto para garantizar la permeabilidad territorial y disminuir la 
intrusiôn visua.l. 

1.3 Prolongaciôn del viaducto del punto kilometrico 6,680 por el extre· 
ma noreste (tramo Tl.2).-Con objeto de minimizar la afecciôn al cauce 
del barranco de Riu Llastres, se prolongara el viaducto proyectado hasta 
abarcar la anchura tot.al del barranco, sustit.uyendo as} el terrapIen que 
figura en el Estudio Informativo. 

1.4 Desplazamiento de la traza en planta hacia el noroeste entre los 
puntos kilometricos 6,800 y 8,800 (tramo Tl.2).~Con objeto de disminuir 
el impacto acustİco y la intrusion visual se desplazara la traza en planta 
hacia el noroeste, alejandola la ımis posible de las viviendas de Miami"Playa 
y ciftiendose a la traza de la conducciôn de agua del Ebro 30 Tarragona, 
al mismo tiempo que se mantiene la cota de la rasante proyectada, que 
atraviesa en desmonte el area. 

1.5 Desplazamiento de la traza en planta hacia el sureste entre el 
inicio de T'.3 y el punto kilometrico 2,300 del mismo.-Con objeto de alejarse 
la mas posible de las vivİendas situadas en torno al punto kilometrico 
1,250 del tramo T3, se desplazara la traza en planta hacia el sureste man· 
teniendo la rasante en desmonte tal como se presenta en la soluciön pro
puesta, entre el inicio de T'.3 y el punto kilometrico 2,300, aproximadamente, 
para ir a buscar en est.a zona la t.raza de la autopista A·7, acercando las 
dos trazas en planta la mas posible. El cruce sobre el barranco de Estany 
Gelat se realizara de forma que se minimicen los terraplenes de los estribos 
del vİaducto. 

1.6 Desplazamiento del apartadero tecnico de Montroig previsto en 
torno al punto kilometrico 6,500 del tramo T3 y ajuste de la traza en 
el entorno del punto kilometrico 6,900.-Con objeto de disminuir la a.fecciôn 
al que fuera estudio de Joan Mirô ("La Masia»), se cambiara la ubicaciôn 
prevista del apartadero tecnico de Montroig para permitir el mıiximo acer
camiento en planta de las trazas de la autopista y el ferrocarril, alejando 
esta ultima al menos 60-70 metros de «La Masiw y reduciendo la cota 
de la rasante todo 10 mas que permitan los condicionantes tecnicos. Se 
utilizaran muros para encajar la traza, en lugar de taludes de desmonte, 
con el fin de minimizar la afecciön super:ficial. 

1.7 Ajuste de la traza entre los puntos ldlometrİcos 11,500·13,000 del 
tramo T3.-Con objeto de reducir la intrusiôn visual en la zona comprendida 
entre los puntos kilometricos 11,500 y 12,600, aproximadamente, donde 
la cota de la rasante esta condicionada por el cruce sobre la autopista 
A-7, se prolo:ngaran los vİaductos proyectados para salvar esta y la rİera 
de Alforja, reduciendo la altura de los taludes a unos 7"8 metros co ma 
mıiximo. El marco de 5:-:3,5 metros, proyectado para salvar el barranco 
del Regueral, se sustituira por un viaducto de longitud suficiente para 
que los estribos y terraplenes no afecten ala franja de vegetaciôn riberefta, 
bien conservada, existente en la actualidad. 

1.8 Ajuste de la rasante en el tramo TO.4.~Para disminuir la afecci6n 
a los terrenos del poligono Petroquimico de Tarragona, se estudiara una 
modificaciön de la rasante proyectada, de forma que se mejore la per· 
meabilidad transversal de la nueva infraestructura al trifico rodado y 
a las conducciones. 

2. Protecci6n del Espacio Na.l!Ural ProteY'ido (ENP) "Les Roja.t.e~Platja 
del TOr"tı» 

Con objeto de minimizar la afecciôn al espacio de interes natural «Les 
Rojales-Platja del Torn», ademas de cumplirse con 10 especificado en la 
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Condici6n 1 respecto a las bocas de los tuneles y prolongaci6n del viaducto 
sobre el barranco de Lleria, se jalonanl1a zona de ocupoci6n estricta del 
trazado, es decir, la franja de ocupaci6n de la explanaci6n de la via, lİmi" 
tandose a dicha franja el movimiento de personal y maquinaria. Dentro 
del ENP el vaUado se situara. a la distanda. minima proyectada de 5 metros. 
El desarrollo de las obras se realizara de forma que se iniden desde el 
exterior del ENP y se utilice como ca.mino de a.cceso la zona. jalonada. 
en la que luego se situara la plataforma del ferrocarriL. Las instaladones 
auxiliares se deben situar fuera del ENP. Las aguas procedentes de la 
excavaci6n del tunel senin debidamente tratada.s con anterioridad a su 
ve:rtido a la red de drenaje natural de la zona. Utilizando materiales pro" 
cedentes de la excavaci6n del tunel se restauraran las canteras abando" 
nadas situadas alrededor del punto kilometrico 3,000, dentro del ENP. 

Las obras de obligado desmantelamİent.o de la via actual se realİzaran 
bajo la supervisi6n de Director Ambiental de la Obra y en coordinaci6n 
con el Departamento de Medio Ambiente de la Generalİdad de Cataluna, 
prestando espedal cuidado en evitar la afecci6n ala. vegeta.ci6n existente 
en la zona, en particular en los terraplenes donde existe constancia de 
la presencia de Limonium gibertii. Toda actuoci6n de exca.vaci6n y movi
miento de tierras debera ser restaurada mediante revegetad6n, utilizando 
especies aut6ctonas, inc1uyendo los taludes del frente litoral de la actual 
linea ferroviaria que queden desnudos. Se demoleran las instalaciones 
ferroviarias actualmente abandonadas y se retiraran las traviesas y otros 
materiales de desecho, gestionando los residuos de acuerdo con la Ley 
6/1993 de Residuos de la Generalidad de Catalufıa. Caso de realİzarse 
la adecuaci6n peatonal 0 para bicic1etas del corredor de la via actual, 
se ejecutaran las actuaciones necesarias para evitar el acceso de otro tipo 
de vehlculos. 

Dado el elevado indice de riesgo de incendio en el area sur del proyecto, 
en especial en el ENP, se redactara un plan de prevenci6n y extinci6n 
de incendios para el periodo de ejecuci6n de las obras, definiendose tam" 
bien, en coordina.ci6n con eI organismo competente de la Genera.lida.d de 
Cataluna, las actuaciones a realizar en la franja vallada situada a ambos 
lados de la nueva via para lograr dicha prevenci6n en la fase de explotaci6n 
del proyecto. 

3. Contimıidad de los se?"IYicios e:xistentes, m1'nimizaci6n del impacto 
sobTe las ı,.;uperficies agricolas y i>"'upresi6n del efecto barrera del tTa'Ylıo 

a desnıantelar 

Durante la construcci6n y explotaci6n de la nueva infraestructura se 
asegurara, mediante el diseno de las estructuras necesarias y las medidas 
opo:rtunas, la continuidad de la vereda Riera de Vilanova, las canadas 
reales Riera de Riu de Canas, Riera de Alforja y Riera de Riudoms, y 
la colada Camino de Cambrils; de los caminos rurales, de la.") infraestruc· 
turas de riego intersectadas por la traza y de la conducci6n de agua del 
Ebro a Tarragona. El proyecto de construcci6n incluira un estudio de 
permeabilidad de la. infraestructura respecto a la. actividad agricola una 
vez encajada la traza definitiva. La reposici6n de los caminos rurales y 
occesos a explotaciones agrarias divididas por la traza se realİzara de 
forma que se optimice el numero de pasos con el fin de minimizar la 
loıı.gitud de los recorridos y la ocupaci6n de terrenos agricolas que aquellos 
conllevan. 

En el tramo de via actual comprendido entre TO.2-cruce con limite 
norte del ENP hasta el inicio de la variante de Salou y desde este al 
punto de confluencia de la via actua.l con el rama.l a industria.s proyectado, 
se procedera obligatoriarnente a desmantelar la via actual, retirando railes, 
traviesas y tendidos eıectricos. El proyecto de construcci6n incluira un 
estudio del efecto harrera de este tramo. Con hase en dicho estudio se 
definiran los nuevos puntos de paso precisos, asi como los pasos que 
deben recuperar la cota que tenia eI terreno en la situaci6n anterior a 
la instalaci6n de la. via, para evitar encharcarnientos Y/o lograr su inte· 
graci6n en el paisaje, tanto dentro de los m1c1eos urbanos co ma en terreno 
rural. 

4. Pt'otecci6n del msfemn hidrol6gico 

Con objeto de garantizar la na alteraci6n de las caracterİsticas hidciu
lİcas de los cauces presentes en la zona, evitar fen6rnenos de encharca
rniento y minimizar los procesos erosivos, se rea1izara, en coordinaci6n 
con la. Junta de Aguas de la Generalidad, un an3lisis de las caracteristicas 
y dirnensiones de los drenajes y de los pasos sobre barrancos y rieras, 
definiendo, si fuera necesario, medidas complernentarias ala.") establecidas 
en el Estudio de Irnpacto Arnbiental para minirnizar los procesos erosivos 
que la nueva infraestructura pudiera generar. 

Se proyectaran, en coordinaci6n con la Junta de Aguas de la Gene· 
ralidad, las medidas preventiv-as y de control necesarias para garantizar 

la na afecd6n a la calidad del agua durante la realİzaci6n de las obras 
y durante la fase de explotad6n del proyecto. Las aguas procedentes de 
la excavaci6n del tunel y las residuales originadas en las zonas de ins" 
talaciones auxiliares seran sometidas a decantoci6n, aplicando otro tipo 
de tratamiento de depuraci6n si el seguimiento analitico de los efluentes 
de las balsas de decantoci6n arrojara valores prôximos a los 1imites esta" 
blecidos por la legislaciôn vigente en rnateria de vertidos. 

5. ProtecciÔ'n dR la fauna y dR la veget-aciÔ'n 

No se realİzaran desbroces, movimientos de tierra ni otras actividades 
generadoras de ruido durante el periodo de reproducci6n de la avifauna. 
Se adecuaci el diseno de los sistemas de drenaje previstos en el Estudio 
Informativo para permitir el paso de ve:rtebrados terrestres a traves de 
ellos y reducir su mortalidad, sin que por ello pierdan su funcionalidad 
origina.l. Para eUo se instalacin rarnpas rugosas en las cunetas, se ade
cuaran las paredes de los sifones y arquetas, se protegeran contra la erosi6n 
rnediante soleras las salidas de los drena.jes y se estudiara el sobredi
rnensionamiento de algunos de eUos para perrnitir la. instalaci6n de una 
pequena pasarela lateral interna. El cerrarniento de la nueva via inc1uira 
estructuras que permitan el escape de los animales hacia las areas adya· 
centes y que los dirija hada los pasos para fauna. Los tendidos electricos 
para abastecimiento de energia ala l1nea desde las subestaciones electricas 
existentes, asi como los propios de la linea, deben incorporar la.s medidas 
necesarias para redudr al minirno la posibilidad de electrocuciôn de la 
avifauna: cables trenzados 0 al rnenos aislados en las proximidades de 
los postes, rediseno de los postes con los seccionadores y los transfor· 
madores (si na estan en casetas) al menos un metro por debajo de la 
cabecera, sustituciôn de aisladores rigidos por suspendidos y eliminaciôn 
de puentes flojos por encima de las crucetas. En el caso de cables poco 
visibles se insta.lani.n dispositivos que fa.ciliten su vİsualİzaciôn pa.ra. evitar 
la colisiôn con ellos de la a.vifauna.. 'foda.s estas medidas seran de especial 
aplicaciôn en el interior del ENP. 

El plan de vigilaneia y seguimiento incluira un seguimiento de la mor" 
talidad de la avifauna en el interior del ENP, tanto por co1isiôn como 
por electrocuci6n en tendidos, como por colisi6n con los trenes, en funci6n 
de cuyos resultados se inferira la necesidad de revisi6n de las medidas 
correctoras realizadas. 

Para garantizar la conservaci6n de las poblaciones de «Limonium giber" 
tih y otras comunidades :floristicas de acantilados de interes para la con· 
servaci6n se curnpliran las prescripciones expuestas en la condici6n 2. 
Antes del desbroce se jalonaci la zona a ocupar estrictamente por la expla, 
naciôn de la via entre los ba.rra.ncos de Aigual al Coll y Tixel1a.s, 1imitandose 
a la zona acotada el movimiento de maquinaria, con objeto de reducir 
al mınimo la afecci6n a la mancha de vegetaci6n (pinar de carrasco con 
sotobosque mediterrıineo) bien conservada existente entre dichos barra.n
eos, la autopista y la N"340. El proyecto realizara un disefto de la rasante 
y 1013 estribos del via.dueto de cruce sobre el barranco del Regueral de 
forma que se reduzca al minimo indispensable la afecci6n a su vegetoci6n 
de ribera.. 

6. Preservaci6n de la contaminaci6n ac'l1sl1'ca. 

El proyecto de construcci6n realizara un estudio de los niveles sonoros 
previstos en la fa.se de explotaci6n en las area.s con ea1İficaciones de suelo 
urbano y urbanizable, incluyendo niveles miximos de inmisi6n, con espe" 
cial consideraciôn en las areas pr6ximas a 1013 siguientes puntos kilome
tricos: 7,000"9,000 (Miami·Playa) del T1.2, 1,250 del T3, 7,000 (<<La Masia» 
de Mir6) del T3, 9,500 del T3, 11,000-12,600 (cementerio-zonas deportivas 
y vivİendas de Cambrils Nou) del T3 t.enİendo en cuenta que la t.raza 
proyecta.da cruza la. a.utopista. a.ntes de llegar a la. altura de la.s viviendas 
de Cambrils Nou, punto kilometrico 14,500 del T3, y 24,700"25,500 del 
T1.4. En base a este estudio, el proyecto diseftara las medidas de protecci6n 
acustica necesarias para alcanzar 1013 objetivos de calidad, que fijan 1013 

niveles de inmisiôn sonora. originados por la a.ctua.ei6n en Lmax menor 
que 90 dB(A) Y sieınpre y cuando su valor na supere LFwndo incrementado 
en 20 dB(A), adema, de (23h~7h) menor que 55 dB(A) y (7h~23h) 

menor que 65 dB(A), medidos a. dos metros de la.s faehada.s y pa.ra. eualquier 
altına de las edificaeiones comprendidas en los tramos anteriomıente indi· 
cados 0 en los limites de los suelos urbano y urbanizable. 

Las medidas de protecci6n acustica deberan quedar instaladas pre" 
viamente a la emisi6n del acta de ejecuci6n de la obra. El proyecto incor
porara en el prograına de vigilancia ambiental el seguimiento de 1013 niveles 
sonoros en suelo urbano y urbanizable; de los resultados de dicho segui· 
miento se inferira la necesidad de revisi6n de las rnedidas correctoras 
realİzadas. 



7. Protecci6n del pa.tr'1:mom:o a.rqueol6gico 

El proyecto de construcciôn elaborara, en coordinaciôn con el Depar
tamento de Cultura de la Generalidad de CatalufLa, un plan de prospecciôn 
arqueolôgica de la franja de ocupaciôn de la nueva infraestructura y de 
las superficies destinadas a acoger vertederos e instalaciones auxiliares, 
Estas prospecciones se intensİficaran en el termino municİpal de Cambrils, 
en el area de elevado interes situada entorno a los puntos kilometricos 
15,000 final del tramo T3-25,500 del Tl.4, identificada por el citado Depar
tamento, al localizarse en ella poblamientos prehistôricos y romanos. En 
su caso, la Memoria final de dicha prospecci6n debera proponer actua
dones concretas dirigidas a garantizar la adecuada protecciôn del patri
monio arqueo16gico. Estas aduaciones deberıi.n quedar recogidas en el 
proyecto de construcciôn, que ademas incorporara un programa de actua
ci6n, compatible con elplan de obra, que considere las iniciativas aadoptar 
en el caso de afloramiento de algun yacimiento arqueolôgico no inven
tariado. 

s. Loca.Uza.d6n de ca.nteros, zonas de prestamo, grovera.s, vertederos 
e inst.altwiones a.uxiliares 

Dado que en el Estudio de Impacto Ambiental no se hace referencia 
a las zonas de prestamo, canteras y graveras que se yayan a utilizar, deberan 
emplearse unicamente aquellas que dispongan de la preceptiva autori
zaciôn y contengan el consiguiente proyecto de restauraciôn. En caso con
trario, debera presentarse la documentaci6n necesaria ante la autoridad 
ambiental competente para su pertinente evaluaci6n de impacto ambiental. 
Por 10 que se refiere al emplazamiento de vertederos, se dara prioridad 
a las canteras abandonadas. El proyecto incorporara una cartogra:fia de 
las zonas de exclusiôn de vertederos, prestamos, obras e instalaciones 
auxiliares a escala no inferior a 1:5000, considerando como criterios prio· 
ritarios de exclusiôn la presencia de suelos de elevada capacidad agro
lôgica, acuiferos vulnerables ala contaminaci6n, areas de recarga y mar
genes de rıos, Si una vez realizados los ajustes de trazado exigidos en 
la condiciôn 1, el balance del movimiento de tierras determinara la nece
sidad de crear vertederos permanentes de mas de 25.000 metros cubicos, 
vendran definidos completamente en elproyecto constructivo. Su ubicaciôn 
y caracteristicas figuraran en todos los documentos del proyecto y tendran 
caracter contractual. 

9. Defensa. contro la erosi6n, rl?{.uperoci6n a.ınbi.ental e integraci6n 
pa.isaiistica. de la obra 

Se redactara un proyecto de medidas de defensa contra la erosiôn, 
recuperaciôn ambiental e integraciôn paisajistica de la obra, desarrollando 
10 esbozado en el Estudio de Impacto Ambiental con el grado de detalle 
necesario para su contrataciôn y ejecuciôn conjunta con el resto de las 
obras. El citado proyecto considerara como zonas sensibles objeto de tra
tamiento especial todas las comprendidas dentro del ENP, la comprendida 
entre los barrancos de Aigual al Coll y Tixellas, las proximidades de "La 
Masıa» de Mir6, el entorno de Cambrils Nou y el cruce con el barranco 
deJ RegueraJ, ademas de todas aquelJa.s a,reas de vertederos, prestamos, 
viario de acceso ala obra, desmontes, terra.plenes, pasos sobre barrancos 
y rieras, parque de maquinaria y otras instalaciones temporales. 

Los taludes se disefLaran en funciôn de los elementos geottknicos de 
seguridad y paisajisticos de cada lugar. La morfologia resultante para talu
des de desmonte y terraplen seran preferentemente de 3H:2V, siempre 
que sea tecnicament.e viable, para evitar atrİncheramİentos y favorecer 
la revegetaciôn, Taludes mas inclinados se poddn justificar, desde el punto 
de vista ambiental, solamente si los impactos ambientales producidos por 
la mayor ocupaci6n del suelo de los taludes mas tendidos no compensasen 
las ventajas de estos. Siguiendo las indicaciones del Director Ambiental 
de Obra, se recuperara la capa superior de suelo vegetal que pueda estar 
directa 0 indirectamente afectada por la obra para su posterior utilizaci6n 
en los procesos de restauraciôn. Los suelos fertiles se acopiarıin a 10 largo 
de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros para facilitar 
su aireaciôn y evitar la compactaciôn, recurriendo al riego periôdico e 
incluso abonado y siembra si fuera necesario para garantizar los procesos 
de recolonizaciôn vegetaL 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinaran 
y simultanearan, espacial y temporalmente, con las propias de la cons
trucci6n de la via. Su total ejecuciôn se llevara a cabo con anterioridad 
ala emisiôn del acta de recepciôn de la obra. 

10. Seguimiento y vigilaru:~:a. 

Se redactara un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento 
y control de los impactos, de la eficacia de las medidas correctoras del 
Estudio de Impacto Ambiental una vez desarrolladas, y del Condicionado 
de esta DecJaraciôn. En el se detallara, el metodo de seguimiento de las 
actuaciones y se describira el tipo de informes y la secuencia y periodo de 
su emisiôn. Los informes deberan remitirse ala Direcciôn General de Cali
dad y Evaluaciôn Ambiental a traves de la Secretarıa de Estado de Infraes
tructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, que acreditara su 
contenido y conclusiones. 

La Secretaria de Est.ado de In:fraestructuras y Transportes, como res
ponsable del programa de vigilancia ambiental y de sus costes, dispondra 
de una Direcciôn Ambiental de Obra que, sin perjuicio de las funciones 
del Director de Obra previstas en la legislaci6n de contratos del Estado, 
se responsabilizara de la adopciôn de medidas correctoras, la ejecuci6n 
del programa de vigilancia ambiental y de la emisİ6n de informes tecnİcos 
periôdicos sobre el cuınplimiento de la presente Declaraciôn. Igualmente, 
el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto dispondrıi., en la 
fase de oferta, inicio, desarrollo de las obras y final, dentro de su estructura 
y organizaciôn, de un equipo responsable del aseguramiento de la calidad 
ambiental del proyecto. 

El programa incluira la remisiôn de los siguientes documentos: 

a) Comunicaci6n del ada de comprobaciôn del replanteo. 
b) Antes de la emisiôn del acta de recepciôn de las obras: 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a: 

Ajustes de trazado de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 1. 
Desmantelamiento del tramo de via actual que queda fuera de servicio 

de acuerdo con 10 indicado en las condiciones 2 y 3. 
Protecci6n del espacio natural protegido «Les Rojales-Platja del Torn. 

de acuerdo con 10 indicado en la condiciôn 2. 
Continuidad de servicios y minimizaciôn del impacto en superficies 

agricolas referidas enla condiciôn 3. 
Protecciôn del sistema hidrolôgico referida en la condiciôn 4. 
Protecci6n sobre la fauna y la vegetaci6n de acuerdo con 10 indicado 

en la condiciôn 5. 
Protecciôn contra el ruido ala que se refiere la condiciôn 6. 
Protecdôn de yacimientos arqueolôgicos referidas en la condidôn 7. 
Canteras, vertederos, areas de prestamos, parques de maquinaria y 

otras instalaciones auxiliares referidas en la condici6n S. 
Defensa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental e integraci6n pai~ 

sa.jistica de la obra referida en la condici6n 9. 

c) Anualmente y durante un plazo de tres aitos desde la emisiôn del 
ada de recepci6n de las obras: 

Tnforme sobre el estado y eficacia de las obras de drena.je contempladas 
en la condici6n 4. 

Informe sobre la eficacia de los pasos para fauna, sobre los resultados 
del estudio de seguimiento de la mortalidad de la avifauna y sobre la 
eficacia de las medidas correctoras contemplados en la condici6n 5 y, 
en su caso, medidas complementarias a realizar. 

Informe sobre los niveles reales de ruido en las areas a que se refiere 
la condici6n 6 y, en su caso, medidas complementarias a realizar. 

Informe sobre el estado y progreso de las areas en recuperaciôn inclui" 
das en el proyecto de acuerdo con 10 indicado en las condiciones 2 y 
9 y, en su caso, reposiciôn de marras realizada. 

Se eınitira un iıı:forme especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa 
Cİones de riesgos, tanto en la fase de construcciôn, como en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificadones de 
las actuaciones previstas, en funci6n de una mejor consecuciôn de los 
objetivos de la presente Declaraci6n. 

11. Docunıentaci6n adidonal 

La Secretarıa de Estado de Infraestructuras y Transportes remitira 
ala Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, antes de la 
adjudicaciôn definitiva del proyecto de construcciôn, un escrito certifi" 
cando la incorporaciôn en los documentos de contrataci6n de la docu
mentaci6n y prescripciones adicionales que esta Declaraci6n de Impacto 
establece coıno necesarias, y un inforıne sobre su contenido y conclusiones. 



La documentaci6n referida es la siguiente: 

Proyecto de construcci6n del a.juste de trazado requerido en la con
diciôn 1. 

Planes de desarrollo de la obra, de desmantelamiento de la via actual 
y de prevenci6n de incendios, asi eomo medidas de protecci6n, restauraci6n 
y revegetaciôn a las que se re:fi.ere la condici6n 2. 

Estudio de laperrneabilidad de la infraestructura respecto ala aetividad 
agrlcola, reposici6n de vias pecuarias y camİnos rurales referidos en la 
condici6n 3. 

Estudio de las obras de drenaje y medidas de protecciôn del sistema 
hidrolôgico, a que se re:fi.ere la condiciôn 4. 

Pasos, medidas de protecci6n y plan de seguimiento de la mortalidad 
de la fauna a que se re:fiere la condici6n 5. Diseflo del viaducto y cruce 
sobre el barranco del Regueral. 

Estudio de los niveles sonoros previstos en la fase de funcionamiento 
del proyecto y disefto de las medidas de protecciôn acustica necesarias, 
a que se re:fi.ere la condiciôn 6. 

Memoria final de la prospecciôn arqueolôgica y programa de actuaciôn 
para el caso de afloramiento de algun yacimiento arqueolôgico no inven· 
tariado, a que se refiere la eondiciôn 7. 

Cartografia de las zonas de exclusi6n para la ubicaciôn de vertederos, 
prestamos e instalaciones auxilİares referida en la condiciôn 8. Ubicaciôn 
y earacterısticas de los vertederos de mas de 25.000 metros cı1bicos, si 
los hubiera. 

Proyecto de defensa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental e inte
graciôn paisajistica, a que se refiere la condici6n 9. 

Programa de vigilam:ia ambiental y equipo responsabJe de la Direeciôn 
Ambiental de la Obra, a que se refiere la condiciôn 10. 

12. Defim'ci6n contra.cl~.ta.l de las medidas co'rr'ecto'ms 

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecuci6n de las medi
das correctoras contempladas en el Estudİo de Impacto Ambiental y en 
estas condiciones :fi.guranln en el Proyecto de Construcci6n, justificadas 
en la Memoria y anejos correspondientes, estableciendo su diseflo, ubi
caci6n y dimensiones en el documento de planos; sus exigencias tecnicas, 
en el Pliego de Prescripciones Tecnica.s, y su definici6n econ6mica, en 
el documento de presupuesto del proyecto. Tambien se valoraran y pro
veeran los eostes derivados del Plan de Vigilaneia Ambiental. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto legislativo .1.;302/1986, de 28 de junio, de Evaluaeiôn de Impac
to AmbientaL 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Cons:ııltas previas sobre e1 impacto ambiental de1 proyecto 

Relaci6n de consulttıdos 

Direcciôn General de Conservaci6n de la Naturaleza (Ma-
drid) ......................................................... . 

Generalidad de Cataluna (Barcelona) ....................... . 
Delegaci6n del Gobierno (Barcelona) ....................... . 
Confederaci6n Hidrogntiica del Ebro (Zaragoza) ........... . 
Departament.o de Politica Territorial y Obrd.s Pliblicas. Junta 

de Aigües (Barcelona) ...................................... . 
Direcci6n Territorial del MOPT en la Comunidad Aut6noma 

de Ca.ta.luna (Barcelona) ................................... . 
Generalidad de Cataluna. Direcci6n General de Calidad 

AmbientaJ (BarceJona) ..................................... . 
Generalidad de Catalufta. Departamento de Cultura (Bar-

celona) ....................................................... . 
Generalidad de Cataluna. Departamento de Agricultura, 

Ganaderfa y Pesea (BareeJona) .................. . 
Diputaci6n Provincial de Tarragona (Tarragona) ........... . 
Gobierno Civil de Tarragona (Tarragona) ................... . 
Junta de1 Puerto de Tarragona (Tarragona) ................. . 
Ayuntamiento de Vande1l6s i l'Hospitalet de l'Enfant (Tarra-

gona) ......................................................... . 
Ayuntamiento de Mont·Roig del Camp (Tarragona) 
Ayuntamiento de Cambrils ('l'a.rra.gona.) ..................... . 

RespuesÖlli 
redbidas 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Relaci6ıı de coıısult:ı.dos 

Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs (Ta.rragona.) ............ . 
Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona) ..................... . 
Ayuntamiento de Salou ('l'arragona.) ......................... . 
Ayuntamiento de VilaBeca (Tarragona) ..................... . 
Ayuntamiento de Reus (Tarragona) .......................... . 
Ayuntamiento de 1'arnlgona ............................ . 
Delegaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tificas (Barcelona) ....................................... . 
Consejo de Investigaciôn y Desarrollo. CSIC (Bareelona) .. . 
Observat.orİo del Ebro. CSIC ('l'ortosa-'l'arragona) .......... . 
Facultad de Biologia. Catedra de Ecologia (Barcelona) .... . 
Facultad de Ciencias. Departamento de Ecologia (Bella-

terra-Barce10na.) ............................................ . 
Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Geograiia 

(Bellaterra-Barcelona) ...................................... . 
Facultad de Geologia. Catedra de Geologia, Dinamica y 

PaJeontoJogia (Bareelona.) .................................. . 
Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Geograiia 

(Tarragona) .................................................. . 
Alternativa Verde (Barcelona) ................................ . 
DEPANA. Liga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Bar-

celona ............................................... . 
Fundaciôn CIDOB (Barcelona) ............................... . 
Colectivo Ecologista Libertario (CEL) (Barcelona) ......... . 
Fundaci6n Carles Pi i Sufter Estudis Autonomics (Barce-

lona) ......................................................... . 
Fundaci6n Roca Gales (Barcelona) .......................... . 
Asociaci6n Vida Sa.na (Barcelona) ........................... . 
Fundaciôn Ecomediter:ranea (Barcelona) ................... . 
Grup D'Estudis i Proteeei6n a Eeosistemes del Camp 

(Reus-Tarragona) ........................................... . 
Grup Ecologist la Carra.sca i la Rabosa (Ulldeeona-Tarra-

gona) ................................................. . 
Grup de Natura l'Angle (Tarragona) ......................... . 
Federaci6n de Amigos de la Tierra (FAT) (Madrid) ......... . 
Sociedad Espaftola de Ornitologia (SEO) (Madrid) 
CODA (Madrid) ...................................... . 
AEDENAT (Madrid) ........................................... . 
ADENA (Madrid) .............................................. . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Publicas 

(CEDEX) (Madrid) .......................................... . 
Instituto Tec1tolôgico y Geonıinero (Madrid) ................ . 
Asociaci6n Espaftola de Evaluaci6n de Impacto Ambiental 

(Madrid) ..................................................... . 

Respuest:ı..s 
rec1bidas 

X 
X 

X 

X 

X 

El resumen del contenido ambiental signi:fi.cativo de las contestaciones 
es el siguiente: 

La. Direeci6n General de Conservaci6n de la. Naturaleza. informa que 
las alternativas propuestas no afectan a ningün espacio natural protegido 
ni a ningun ıi.rea de interes ecolôgico incluidos en e1 banco de datos His
panat de dicho organismo. Recuerda la necesidad de instalar medidas 
antielectrocuci6n y antichoque en los tendidos electricos, con el fin de 
proteger a la avifauna. 

La Direcci6n General de Patrimonio Natural de la Generalidad de Cata
lufta destaca el alt.o valor paisajistico, eco16gico y morfo16gico del espacio 
de interes natural "Les Rojales·Platja del Torn» en el marco del litoral 
de Tarragona, recomendando el estudio de una alternativa de trazado que 
10 evite 0 afecte tangencia.lmente, por el corredor de otras infraestructuras 
existentes: autopista A-7, carretera N-340 y conducci6n de agua del Ebro. 
Para eJ resto del trazado, eonsidera el corredor 3 eomo eJ mıis aeeptable, 
ajustando la traza 10 mas posible a la A-7 para ıninimizar la afecci6n al 
suelo agricola.. Ca.so de demostrarse que la alternativa. por el corredor 
a.ntes mencionado es inviable, considera. factible el pa.so a. traves del ENP 
mediante un trazado que discurra. mayoritariamente en tüne1, evitando 
cualquier otra intervenci6n dentro del ENP, a exeepci6n de la restauraciôn 
de la cantera abandonada existente y la conversi6n de la linea actual 
en camino peatonal. 

Senala que se esta tramitando el Plan Especial de Protecci6n del ENP 
y que este esta İncluido en el Plan de Espacios de Interes Natural de 
Catalufta por su valor paisajistico y su vegetaciôn. Esta ultima es una 
nıuestra. bien conservada de vegeta.ci6n litoml de ınaquia y pinar de carras-



co, con presencia de las comunidades «Crithmo~-"Limonietum gibertii» y 
«Crucianellion maritimae», consideradas como habitats de interes comu· 
nitario en el anejo 1 de la Directiva 92/43/CE. 

En relaciôn con el resto del trazado, estima que los corredores de 
nuevo traza.do suponen una mejora. en la ordenaci6n y una reducciôn 
del conflicto de usos en los nucleos urbanos de l'Hospitalet de l'Infant, 
Miami-Playa, Cambrils y Vilafortuny. Sefiala la menor ocupaciôn que supo
ne el corredor 3 e indica que, en relaci6n con la afecciôn por ruido, es 
imposible escoger, con la cartografla utilizada, entre los corredores 2 y 
3, Sefıa.la el efecto barrera 0 pa.rticiôn de los nucleos urbanos que produce 
el corredor 1. 

Recomienda que el estudio de impacto ambiental incluya los siguientes 
aspectos: Analisis detallado del balance del movimiento de tierras y defi
nİci6n de las zonas de acopio y extracciôn de acuerdo con la normativa 
catalana, estudio de compa.tibilidad del nuevo tra.za.do con la integridad 
del espacio de interes natural, estudio de compatibilidad con el uso agricola 
y defınidôn de medidas preventiva.s y compensa.torias respecto a didıo 
impacto, estudio del impacto acustico con cartografia de las isôfonas de 
65 dB(A) diurna. y 55 dB(A) nocturna. y definici6n de medidas correctoras, 
estudio de la integraciôn paisajfstica de la obra definiendo puntos criticos 
y soluciones a. a.doptar, y un programa. de vigilancia. a.mbiental en el que 
fıgure la coordinaci6n con los o:rganismos competentes de la. gesti6n y 
planificaci6n de1 ENP afectado. 

El Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca de la. Generalidad 
de Catalufıa, a traves de la Subdirecci6n General de Bosques, İnforma 
de la afecci6n al espacio de interes natural «Platja de les Rojales», incluido 
en el Plan de Espacios de Interes Natural (PEIN) D. 328/1992, manifes
tandose afavor del desdoblamiento de la vla actual a su paso por el espacio 
protegido. Sefıala. ta.mbien la afecciôn a un monte incluido en el Catalogo 
de Utilidad publica. Concluye recomendando que el estudio de impacto 
incluya medidas correctoras que minimicen el efecto barrera de la nueva 
infraestructura para. la fauna y medidas de prevenci6n de incendios fores
tales. 

La. Direcciôn General del Pa.trimonio Culturel de la. Genera.lidad de 
Catalufıa informa que la opci6n norte 0 corredor 2 no afecta, aparen
temente, a ningun yacimiento arqueolôgico conocido, mientras que el corre
dor 3 comporta una afecciôn muy grave al Patrimonio Arqueolôgico, espe
cia.lmente en el termino municipal de Cambrils (pobla.miento epocas pre
histôrica y romana). El corredor 1 afecta a diversos yacimientos arqueo
lôgicos, alguno de los cuales ya se encuentran afectados por el trazado 
existente. En el tramo de este entre Vila-seca y Tarragona, es altamente 
probable que las obras pongan al descubierto yacimientos hoy en dia des
conocİdos, al tratarse de una zona İntensamente poblada en epoca romana. 
Concluye el informe indica.ndo la necesidad de realizar excavaciones 
arqueo16gicas y complementarias de los yacimientos ya conocidos y de 
prospecci6n, solicita.ndo la. remisi6n de cartograffa de mayor detalle pa.ra. 
poder realizar un estudio mas completo. 

El informe incluye un lİstado de yacimientos afectados por los dife
rentes corredores: 

Corredor 1: Mira.mar, Pobla. d'en Taudell y la Pobla. en el terrnino muni
cipal Mont-roig del Camp; Ca.mbrils-Mediterrani, Max de L'TsidreyEl Ca.mp 
de Sant Pere, en el termino munidpal de Cambrils. 

Corredor 3: Comes d'Ulldemolins Vilagrassa, Divertimundo y Mas d'en 
Bosch, en e1 termino municipal de Cambrils, y Cami dels Castel1ots, en 
el termino municipal de Vila-seca. 

Corredor 5: Carretera de Cambrils, partida de Vilagrassa y Mas d'en 
Bosch, en el termino municipal de Cambrils. 

Zona entre corredores 1 y 2: Barranc de Rifıi II y Barranc de Rifıi 1 
en el termino municipal de Mont-roig del Camp; carretera de Montbriô 
(La Torre de l'Ermita, Santuari de la Mare de Deu del Cam}), cementerio 
de Cambrils, Jardins de L'Ermita de la Mare de Deu del Cami, La Parellada, 
Els Antigons, partida de Sant Joan, Villahermosa, partida de La Pujada 
de Na. Ponça, Castell de Vilafortuny y Els Ta.llals, todos ellos en el termino 
municipal de Cambrils; y Mas de Ramôn, en el termino municipal Vila-seca. 

El Ayuntamiento de Va.ndel1ôs i J'Hospitalet de 1'Tnfant, a. tra.ves de 
la Comisi6n de Gobierno, aprueba y remİte el İnforme de los Servicios 
Tecnicos en el que, en funciôn de la reducida escala de la ca.rtografia 
de la memoria-resumen, se indican las siguientes consideraciones gene
rales: deben cumplir los criterios dictados por el PETN y el !(Pla.n Especia.l 
de Protecciôn del Medio Natural y del Paisaje de la Pla.tja de les Roja
les-Platja del Torn» con incorporaciôn de las sugerencias realizadas por 
el Ayuntamiento ala aprobaciôn inicial, deben mantenerse todas las esta 
ciones y apeaderos en el municipio, debe garantizarse la permeabilidad 
de las infraestructuras viarias previstas en el planeamiento urbanistico 
vigente y adecuarse las redes municipales de servicios, en especial las 
necesaria.s para evacuar las aguas pluviales hasta su vertido al mar. 

El Ayuntamiento de Cambrils, a traves de la Comisi6n de Gobierno, 
aprueba y remite el informe del Servicio Tecnico, en el que se indica 
que el ferrocarril actual discurre por dentro del casco urbano provocando 
un grave İmpa.cto acustİco y visual, forma.ndo una. ba.rrera que entorpece 
los despla.zamientos hacia el mar. En base a. ello informa desfavorablemente 
el corredor 1. No considera posible la ejecudôn de la obra por el corredor 
3, por el elevado efecto barrera que supondr:ia al separar barrios y equi
pamientos exİstentes y por estar reservado este espado ala futura variante 
de la N-340 en el Plan General de Ordenaciôn Urbana. El corredor 2 es 
considerado el mas a.decuado, por discurrir todo e1 por suelo no urbanizable 
y en las proximidades de la autopista dejandola al sur. Considera que 
el corredor 5 tiene un impacto ambiental importante por superponerse 
con el cruce de la N-340, la carretera procedente de Reus (Lerida"Zaragoza) 
y la aut.opista, y con el acceso a las playas y urbanizaciones de Vilafortuny, 
que es la zona turistica de mayor importancia y calidad de Cambrils. 

El Ayuntamiento de Salou, a traves de su Alcalde y vistos los inforrnes 
del Tecnİco y de la Conıisiôn de Urbanİsmo, se pronunda. a favor del 
corredor 1, aunque sefıala el fuerte impacto que este podria producir por 
su eleva.da rasante en la zona. del Barranco de Barenys-autovia Reus-Salou. 
Por ello, ala espera de recibir documentaci6n ma.s detallada, deja abİerta 
la posibilidad de deca.ntarse por el corredor 2, que presenta ra.santes mas 
prôximas al terreno, pero afecta al cementerio y al extremo no:rte del 
Kıirting Salou, 

El Ayuntamiento de Vila-seca, por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno, 
informa que, a la espera de redbir documentaciôn complementaria con 
cartografia de mayor precisiôn, unicamente el corredor 1 se ajusta a las 
reservas ferroviarias previstas en el Plan General vigente, y que los corre" 
dores 2 y 3 afectan a una gran cantidad de fİncas rusticas de cultivo. 

El Ayuntamiento de Tarragona, a traves de su Alcalde, visto el informe 
de los Servicios Tecnicos, valora favorablemente que el tren no atraviese 
el poligono petroquimico e inforrna de la necesidad de conocer el tra.zado 
en el tra.mo rio Fra.ncoH-a.nfiteatro por su mayor incidencia en la. duda.d. 

DEPANA informa que el trazado afecta al espacio natural uLes Roja~ 
les-Platja del Torn» incluido en el PEIN, el cua.l conserva una. buena. nıuestra. 
de vegetaci6n litoral constituida por maquias y pinares litorales. Desa
conseja el corredor 2, por cruzar plenamente esta zona, proponiendo el 
aprovechamiento del corredor 1, que mininıiza el inıpacto al nıantener 
el trazado actual. 

ANExon 

Resıımen del Estudio de Impacto Ambİental contenido 

La actuaciôn objeto de estudio es la adaptaci6n a velocidad maxima 
de 220 kilômetros/hora de la linea Valencia.·Barcelona en el tramo Central 
Nuclear de Vandellôs-cruce rio Francoli (antes del nucleo urbano de Tarra
gona). En el ultimo tramo que se inida. en Salou, por escasez de espacio, 
la velocidad se reduce a 200 ldıômetros/hora. Los radios previstos para 
estas velocidades son 2.500 y 2.300 metros, respectivamente. La pendiente 
mıixima es de 1,25 por 100, la anchura de la plata.forrna. en explanaciôn 
en la secci6n tipo es de ]3,30 metros y la banda a expropiar 5·8 metros, 
siendo la secciôn en tunel de 74 metros cuadrados. La actuaciôn incluye 
un ramal al poligono industrial de Tarragona de 850 nıetros de longitud 
yel posible enlace con la linea Madrid·Tarragona, mediante una variante 
de esta a distinto nivel, de 2,2 kiıômetros. 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla cinco alternativas de tra
zado (Al, A6, A14, A15 Y A19) del Estudio Informativo, definidas a partir 
de la combinaciôn de los tramos y subtramos siguientes: 

TO subdividido en TO.1 (hasta punto kilometrico 0,194), TO.2 (hasta 
punto kilometrico 3,261), TO.3 (hasta punto kilometrİco 29,268) y '1'0.4 
(hasta punto kilometrico 37,481). 

T1 subdividido en '1'1.1 (ha.sta. punto kilometrico 6,984), T1.2 (hasta 
punto kilometrico 8,814) '1'1.3 (hasta punto kilometrico 24,577) y '1'1.4 (has" 
ta.punto kilonıetrico ;30,030). 

T2 (hasta punto kilometrİco 3,986). 
'1'3 (hasta. punto kilometrico 15,477). 

que integran las alternativas Al, A6, A14, A15 Y Al!), todas ellas de longitud 
similar, algo inferior en el caso de la duplİca.ciôn: 

Al;;; '1'0 (duplicaciôn): 37,48] metros. 
A6 TO.1+T1+TO.4: 38,437 metros. 
A14= TO.1+T1.1+T1.2+T3+T1.4+T0.4: 38,152 metros. 
A15 TO.1+TO.2+T2+T1.2+T3+T1.4+T0.4: 38,221 metros. 
A19= TO.1+TO.2+T2+T1.2+T1.3+T1.4+T0.4: :38,506 metros. 
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Descrİpciôn de tramos: 

Tramo 1'0: Corresponde ala soluciôn de duplicaciôn de la via exİstente 
salvo pequefias varİantes puntuales. Se inicia en el punto kilometrico 
236,700 de la via actual, en el terrnino municipal de Vandellôs, separandose 
de ella hacia el interior en la zona donde los relİeves calizos alcanzan 
el mar y cruzando estos mediante tres tuneles. A la salida del ı1lt.iıno 

cruza en terraplen las proximidades de la playa de Les Rojales yabandona 
el ENP ala altura del punto kilometrİco 3,470, salvando por el puente 
ya existente el barranco de Aigual al Coll y coincidiendo ya la planta 
con la de la linea ferrea actual. En la zona de Miami·playa se deprime 
la rasante hasta un maximo de dos metros para mejorar la integraciôn 
paisajistica y disminuir los niveles de ruido. Tras cruzar Vilafortuny, en 
el punto kilometrico 24,860, la traza vuelve a separarse de la via actual 
alejıindose dellitoral, cruza con un puente el barranco de Barenys, atra.vİesa 
el extrarradio de Salou, cruza la carretera C,240 y se dirige hacia el NE, 
donde se une al trazado del tramo 1'1 y se deriva un ramal hacia las 
industrias. Desde el abandono de la via actual hasta el punto kilometrico 
28,200, el desarrollo se efectı1a en prolongado terraplen (supera los 10 
metros de altura), pero, a partir de este punto kilometrico, discurre en 
desmonte (maximo 10 metros de altura). La traza bordea por el oeste 
el complejo recreativo de «Port Aventura» y discurre a nivel por terrenos 
industriales del termino municipal de Rel1s, penetrando en el de 1'arragomı 
por el poHgono indl1strial y petroquimico y terminando en el na Francoli 
en las inınediadones del puerto de Tarragona. 

Los taludes de mayores dimensiones que presenta la alternativa los 
constituyen las trincheras de acceso a los tuneles con 22, 25, 30 y 15 
metros de altura maxima (tramo 1'0.2). Existe tambien un terraplen entre 
los pl1ntos kilometricos 26,790 y 27,520 que alcanza 15 metros de altura 
mıixima. 

Tramo 1'1: Se inicia en el punto kilometrico 0,192 del tramo 1'0, salvando 
mediante terraplenes y un viaducto el barranco que limita por el sur el 
espacio natural protegido (ENP) «Les Rojales·Platja del Torn», atraviesa 
este utilizando un tunel (1,8 kilômetros de longitud) en su ultimo tramo. 
Posteriormente atraviesa congrandes terraplenes y un viaducto el barranco 
de Cadalocas y continua interceptando diversos cauces presentando terra· 
plenes que llegan a alcanzar 16 metros. Atraviesa el barranco del Riu 
Llastres a I1nos 1,5 kilômetros aguas arriba de l'Hospitalet de l'Infant, 
los barrancos de Estany Gelat y de Les Planes, cruza la autopista A-7 
en el punto kilometrİco 10,750, ajustando luego su traza a esta hasta llegar 
al barranco de Riudecanyes, donde comienza a alejarse ligeramente hacia 
el norte, mantenİ\~ndose en todo este tramo los terraplenes. Cruza los 
barrancos de Gene y de la Virgen del Camino y accede a la Riera de 
Alforja, salvıi.ndola con un viaducto. Se distancia cada vez mas de la auto
pista, a.travesando el barranco del Regueral y la alcanza de nuevo despues 
de interceptar la Riera de Riudoms, donde gira hacia el este y discurre 
entre terraplenes, cruzando tambien la N-340. Prosigue hacia el este, cruza 
la C·240 y conecta con elTO en el punto kilometrico 29,800 de este, donde 
parte el ramal e industrias. 

Las trincheras de acceso al tunel, con 18 y 14 metros de altura maxima, 
constituyen los taludes de mayor importancia, junto con un terraplen entre 
los puntos kilometrİcos 4,230 y 5,080 de 16 metros de altl1ra maxima. 
Todos ellos pertenecen al tramo 1'1.1. 

Tramo 1'2: Es una corta varİante que se İnicia en el punto kilometrico 
3,262 del 1'0, en el termino municipal de Vande1l6s en el limİte orİental 
del ENP, atraviesa los barrancos de Aigual al Coll y Teixelles y al llegar 
al punto kilometrico 1,400 cambia de direcciôn y se separa de la via en 
servicio dirigiendose hacia el interior para finalizar en el barranco de 
Riu Llastres ala altura del punto kilometrico 6,680 de 1'1. 

Entre los puntos kilometricos 3,260 y 3,830 se presenta un terraplen 
con 24 metros de altura nuixima. 

Tramo 1'3: Se inicia en el punto kilometrico 8,813 del 1'1 en el termino 
municipal de Montroigy antes de cruzar el barranco de Estany-Gelat. Cons
tİtuye una varİante de la parte central de aquel, del que se separa lige
ramente hacia el mar, buscando el ajuste a la trd.za de la autopista por 
ellada contrario al ql1e discurre el 1'1. El per:fillongitudinal se desarrolla 
en desmonte hasta el mencionado barranco y basicamente en terraplen 
hasta el final del tramo. A partir de la Riera de Riudecanyes, los 1'1 y 
1'3 van divergiendo paulatinamente hasta que este ultimo cruza la Riera 
de Alforja y la A-7 y se dirige al NE para alcanzar al 1'1 en el punto 
kilometrico 24,300 de este. 

Ramal a indl1strias: 

Se inicia en la conı1uencia de 1'0 y 1'1 dirigİendose hacia el NE para 
alcanzar el trazado actual de la via que discurre por la zona industrial. 
Tiene 800 metros de longitud, practicamente todos en desmonte (ma."timo 
10 metros de altl1ra detalud). 

El Estudİo Irıformatİvo preve, para abastecimiento de energia electrica 
ala linea, las siguientes actuaciones: 

Para las alternativas A6 y A19, tendido desde la subestaciôn electrica 
actual de Montroİg hasta la nueva subestaciôn del tramo 1'1.3 (punto kilo
metrico 15,400), y para las alternativas A14 y A15 tendido desde aquella 
hasta la nl1eva sl1bestaciôn del tramo 1'3 (punto kilometrico 6,600), con 
1.650 y 1.500 metros de longitud, respectivamente. 

Para la alternativa Al, tendido desde la subestaci6n de FECSA (pl1nto 
kilometrİco 33,900 del 1'0) hasta la nueva subestaciôn del tramo 1'0 (punto 
kilometrico 28,650), y para las alternatİvas A6, A14, A15 Y A19, tendido 
desde aquella a la nueva subestaciôn del tramo 1'1 (punto kilometrico 
29,050), con 5.350 y 5.800 metros, respectivamente, discurriendo pamlelo 
a TO.4, 

En todos los casos se trata de una linea trifıisica con apoyos cada 
20 metros. 

En la referente a las estaciones ferroviarias, el Estudio Informativo 
preve: 

Para la alternativa Al, mantiene las estaciones de Hospitalet-Vandellôs 
y de Cambrils, cambia la ubicaciôn de la estaciôn de Montroig al punto 
kilometrico 15,500 del 1'1 y conserva el resto de estaciones y a.peaderos. 

Para el resto de alternativas, la estaciôn de Hospitalet-Vandellôs se 
sustituye por la de Miami-playa en el punto kilometrico 7,500 del 1'1; la 
de Montroig se sustituye por la ubicaciôn antes mencionada en 1'1 y para 
1'3 se localİza en el punto kilometrico 6,500; la de Cambrils se ubicara 
en el punto kilometrico 20,500 en el 1'1 y en el punto kilometrico 11,500, 
en 1'3; y la de Vila·seca se localİzaria en las cercanias de "Port Aventumı) 
en los pl1ntos ldlometricos 29,000 en 1'1 y 28,500 en 1'3. 

El Estudİo de Impacto Ambiental describe la sİtl1aciôn del medio donde 
se insertan las alternativas estl1diadas atendiendo a los sigl1ientes factores: 
clima, geologia, geomorfologia, hidrogeologia, edafologia, hidrologia, vege
taci6n, fauna, paisaje, demograffa, actividad econômica, sistema territorial 
y patrimonio hist6rico·artistico. 

De la informaci6n del inventario de la situaciôn preoperacional se dedu
cen como a.spectos mıl.s relevantes desde el punto de vista ambiental los 
siguientes: 

La zona de estudio, desde el punto de vista clİmatico, corresponde 
ala Espana xerofitica de inviernos tibios con lluvias intensas concentradas 
en cortos periodos, presentandose el fenômeno de "gotafria». No se detectan 
en el area fen6menos de inestabilidad de laderas significativos, aunque 
debe prestarse especial atenciôn 80 los desmontes excavados en los depô· 
sitos pleistocenos. Geomorfolôgicamente destaca la formaciôn de origen 
carstico "CU eva de Llop de Mar», situada en el ENP «1.es Rojales·Platja 
del Torn», y los restos de formaciones dunares litorales del cabo de Salou. 
Hidrogeolôgicamente el area del Estudio se encuentra sobre el acuifero 
del "Camp de Tarragona», que actualmente presenta problemas de intrusiôn 
marina y elevadas proporciones de elementos contaminantes. La red hidro· 
grıi:fica esta integrada por numerosos cursos de agua de caracter torrencial 
displ1estos tmnsversalmente al corredor estudiado, presentando la tipo· 
logia caracteristİca de las ramblas 0 corıfigurando barrancos encajados 
en "U» con densa cubierta arbustiva y arbôrea. 1.os unicos cursos de agua 
de caracter permanente 10 constituyen los rios Francoli y Riudecanyes 
al norte y sur de la zona de estudio. La vegetaci6n mejor conservada 
es la que se encuentra sobre los relieves calizos costeros de la zona sur 
del area de estudio. Aparecen mancha5 extensas de pino carra.sco que 
van fragmentandose conforme pasan a ocupar terrenos mas antropizados, 
al avanzar en direcciôn norte. 1.as formaciones vegetales asociadas a cau
ces, en el caso de los barrancos, estan integrados por encinas y pinos 
carrascos, acompaı'iadas ocasionalmente por sauces, fresnos, chopos y 
algı1n roble, present.ando un variado estrato arbustivo. Hay que dest.acar 
la presencia de forrnaciones rupicolas de acantilados marinos bien con· 
servados en el ENP de los Rojales, entre las ql1e sobresale la asociaciôn 
"Crithmo>,-"Limonietl1m gibertii» con el endemismo {ILimonium gibertik El 
Estudio indica ql1e en la zona sur es ml1Y alta el riesgo de incendio. Respecto 
ala fauna, abordando la inventariaciôn de especies por tipos de lııibitat, 
el Estudio menciona cuatro especies vulnerables (murcielago grande y 
pequeno de herraduraı murcielago ratonero grande, tôrtola.) y cuatro raras 
(gaviota argentea y ca.becinegra, charran patinegro y comun). El estudio 
del paisaje por ımidades homogeneas identifica. los acantilados y la cor· 
dillera prelitoral como las areas de mayor calidad y fragilidad paisajistica. 

El estudio demogrıi:fico pone de manifiesto el predominio de segundas 
residencias en la zona del 1itoral con dara incremento de la poblaci6n 
en el estio. El peso del sector agricola (frutales, hortalİzas y cultivos de 
primor en regadio, ademas de cultivos de secano) en el conjunto econ6mico 
es importante, aunque existe actualmente un descenso de la poblaciôn 
dedicada a la agricl11tl1ra. En el sector secl1ndario, destaca la industria 



petroquimica y la central nuclear de Vande1l6s. Las actividades extractivas 
se centran en la explotaci6n de aridos. El sector terciario, mediante el 
turismo, ha experİmentado un fuerte auge en los ultimos anos. En relacİ6n 
con las infraestructuras lİneales presentes, destaca la autopista A-7, la 
conducciôn subterranea de agua del Ebro a Tarragona, paralela a aqueııa. 
y la linea de alta tensi6n que tambien recorre la zona de sur a norte. 

En la zona de estudio se encuentra el ENP «Les Rojales-Platja del Tom», 
inCıuido en el PETN de la Generalidad de Catalm\a, que destaca por su 
geomorfologia, elevado valor paisajistico y presencia de hıibitats de interes 
comunitario (ı(Crithmo»·<ıLimonietum gibertii» y ı(Cruciane1lion maritimae»), 
el monte de utilidad publica uBosc del Comu» (Vande1l6s-Hospitalet de 
l'Infant), cuatro canadas reales (Valencia a Barcelona, Riera de Riude
canyes, Riera de Alforja y Riera de Riudoms), dos veredas y dos coladas. 

El Estudio no aporta informaci6n en relaci6n con yacimientos arqueo-
16gicos. 

La valoraci6n de impactos la realiza el Estudio a traves de la seleccİ6n 
de İndicadores de impacto, asignando pesos a los distintos factores ambien
tales y variables considerados, para obtener el impacto global de cada 
alternativa.. Se caracteriza.n cualitativamente los impactos en base a algunos 
de los criterios establecidos en la legislaci6n vigente. 

En la valoraciôn global el Estudio calİfica de severo el impacto respecto 
80 la a.gricultura y compatible respecto al ruido en el caso de todas las 
a1ternativas interiores (A6, A14, A15 y A19), frente a la calificaci6n de 
moderado, comun para arnbos factores, en el caso de la alternativa Al. 
En relaci6n con el impacto sobre el espacio natural protegido, estima que 
este es moderado para las alternativas que 10 atraviesan en un solo tunel 
y mas alejadas de la costa (A6 y A14) y severo para las restantes (Al, 
A15 Y A19). En relaci6n con el planeaıniento urbanist.ico, el Estudio con
sidera que el iınpacto es severo en el caso de las alternativas Al y A15 
Y ınoderado en las restantes. 

El Estudio concluye la coınparaci6n de alternativas eligiendo la Al, 
aunque resalta el inconveniente de la mayor afecci6n al ENP, minimİzada 
por la no afecci6n a las formaciones vegetales de acantilado al haberse 
desplazado el eje hacia el interior (respecto al trazado actual), e indica 
que el impacto producido por cualquiera de las soluciones interiores es 
similar en magnitud y superior al previsible para. la duplİcaciôn. No obs
tante identifica, entre todas las alternativas interiores, la A15 y A19 como 
mas desfavorables, por compartir con Al el tramo TO.2 que a.fecta al ENP 
y afectar en mayor medida a las formaciones vegetales, a habitats mas 
valiosos para la fauna y al potencial desarrollo urbanistico. 

Como medidas correctoras, el Estudio propone el jalonado de la zona 
de obras en el trarno de la traza que atraviesa el ENP, la realİzaciôn de 
las act.ividades mas agresivas fuera de la epoca de cria de la fauna y 
en periodo diurno, el control de los posibles vertidos, la. localİzaciôn de 
canteras y areas de prestamos en lugares que mİnİmicen el impa.cto, la 
recupera.ciôn de suelo fertİl, la. integra.ci6n pa.İsajistica. de la obra medİante 
hidrosiembra y plantaciones arbustivas, junto con el envejecimiento de la 
roca en las bocas de los tuneles (por encontrarse estas dentro del ENP), 
la ejecuci6n de medidas antichoque y antielectrocuciôn en tendidos para la 
protecci6n de la avifauna. y la. instalaci6n de panta.llas acusticas en los 
siguientes puntos kilometricos: 25,000 80 27,800 para TO, 6,350 a 6,700 
para Tll, 9,600 a 10,400 para Tl.3, 27,800 a 28,400 para Tl.4, 3,250 a 
3,600 para T2 y 0,750 a 1,550 para T3, con una altura media de tres 
metros y en ambas margenes, excepto en el traıno TO entre el punto kilo
metrico 25,600 y el punto kilometrico 27,400, que se instalaran s6lo en 
la margen derecha. 

El Estudio induye un Plan de Vigilancia Ambiental, un documento 
de sintesİs, un apendice con el resultado de las consultas prevİas, un 
reportaje fotografico y un apendice sobre previsi6n de emisiôn de ruido 
por el tranco ferroviario. En este ultimo se realiza la estimaci6n del impacto 
acustico en base a un modelo predictivo y representando los resultados 
obtenidos en un mapa de is6fonas en el que se cartografian las is6fonas 
correspondientes a 55 y 65 dB (A). 

Anıilisis de contenido: 

Los corredores defİnidos en la meınoria-resumen no son los mİsmos 
que las alternativas contempladas en el Estudio, ni se define en este corres
pondencia alguna con aquellas, dificultandose as1 la consideraciôn de las 
contestaciones a las consulta'l previas. No se incJuye la contestaci6n del 
Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluna en el que se 
facilita valİosa informaci6n sobre yacimientos arqueo16gicos, ni se con
sideran t~stos en el Estudio. 

No se ha induido el estudio de la alternativa compuesta por los sub
tramos TO.l + Tl.l conexi6n TO.3 continuando con la soluci6n de dupli
caci6n (Al) que a priori parece de bajo impacto ambiental, ni se explİca 
por que no se ha realizado dicho estudİo. 

El Estudio no incluye el anıilisis ambiental de las nuevas estaciones 
(que induir:in nuevos accesos) ni de la linea de alta tensi6n. Tampoco 
se ha ana.liza.do la. a.ceptaci6n social de las distintas alterna.tiva.s, a pesar 
de la. relevancia. de este tema. a. la. luz de las contestaciones a consultas 
yel resulta.do de la. informa.ciôn publica.. 

La.s tra.za.s de la.s alterna.tiva.s interiores en el Mapa. de Cultivos y Apro
vechamientos estıi.n mal dibujadas; si el calculo de superficies de cultivo 
afectadas por las distintas alterna.tivas se ha hecho con base en dicho 
mapa (cuya fecha de actualizaciôn tambİl~n se desconoce), estas serıi.n 

err6neas. 
En relaci6n con el estudio de ruido, que figura como apendice, cabe 

destacar varias deficiencias: No realizaci6n de mediciones «in situ» de nive
les actuales de inmisi6n; no consideraci6n del nivel acustico ma:x.imo (LmaJı) 
que producira el proyecto en fase de explotaci6n al diseftar las medidas 
correctoras; no identificaci6n del tipo de viviendas afectadas y su numero 
potencial de habitantes, ni de la dasificaci6n del suelo afectado en las 
areas de ma:x.İmo nİvel de İnmİsiôn futuro. 

El Estudio realiza una valoraci6n de los distintos factores ambientales 
inventariados, la mayoria. de ellos con representaciôn cartogra:fica; no obs
tante, aunque la valoraci6n se efectua por tipos, no llega a identificar 
elementos reJeva.ntes (por ejemplo, si existe un barranco de mayor calidad, 
etc.). La identificaciôn de impactos es generica. sin explicita.r su localİ
zaci6n. Se exponen 10s criterios seguidos pa.ra la asignaci6n de valores 
a los indicadores de impacto y se obtiene una valora.ciôn global por alter
nativa, pero los impactos mas importantes quedan camuflados al dificul
tarse su localizaci6n. 

El Estudio no proporciona datos suficientes para establecer una dara 
jerarquizaci6n de los dos impactos ınas relevantes a la hora de decidir 
entre la alternativa de duplicaci6n (impacto acustico) y las alternativas 
mas interiores (impacto sobre el sector agricola), a pesar de concluir el 
con la elecci6n de una alternativa en base a la valoraci6n cuantitativa 
realİzada. 

La evaluaci6n de las distintas alternativas realizadas en el Estudio 
parece indica.r que la ejecuciôn de alternativas interiores no implica el 
desmantelamiento de la via actual. Este hecho deberia haberse explicitado 
claramente, dado que en ca.so contra.rio la. evalua.ciôn a.rroja.ria unos resul
tados sensiblemente diferentes. 

ANEXOIlI 

Informaciôn publica del Estudio de Impacto Ambiental 

Relaci6n de alegantes: 

Ayuntamiento de Vande1l6s y l'Hospitalet de l'Infant. 
Ayuntamiento de Montroig. 
Ayuntamiento de Cambrils. 
Ayuntamiento de Vinyols İ Els Arcs. 
Ayuntamiento de Salou. 
Ayuntamiento de Tarragona. 
Consejo Comarcal del Baİx Camp. 
Don Luis Nomen Castel1nou (Sindicato Agra.rio de Payeses). 
Don J ose Maria Barbeig y Tost (Comisiôn de afectados por el traslado 

de la via de Ferroca.rril). 
VeCİnos de la calle Virgen de Montserrat de Cambrils. 
Comerciantes, empresarios y pa.rticulares, propietarios de locales y 

viviendas en Miami"playa. 
Doi\a Angeles Garcia Maldonado (Asociaci6n Tntercomarcal de Con

sumidores de Catalui\a). 
Dona Maria Dolores Plana Sole y 101 firmas de vecinos de Cambrils. 
Don Jose Maria Tarrio Jimenez y don Torcuato L6pez Burgos (Aso" 

ciaci6n de Vecinos de Nuevo Cambrils). 
Bayer Hispania Tndustrİal (poligono industrİal de Tarragona). 
«Tndustrias QU1micas Asociadas, Sociedad An6nima» (poligono indus

trial de Tarragona). 
Aguaş Tndustriales de Tarra.gona (AITASA). 
Don Jose Alberto Caceres Lôpez, uFomextur, Socİedad Anônİma» (ex-

plota.dora de Playa Montroig & Bun.galow Pa.rk). 
Don Joan Mas Nolla. (<<Els-Pins, Sociedad Anônima~). 
Dona Ester Sole L1evat y don Antonio March Hortoneda. 
Don Luis Bregal Feliu (((Manubran Espanola, Sociedad Anônimw). 
Dona Teresa Rose1l6 Duch (Salou). 
Don Ram6n Martos Mas (Cambrils). 
Doi\a Maria Josefa Espin6s Valles (Valls). 
Don Joaquin Gass6 Ram6n (Montroig). 
Don Luis Gibert Clave (<<Granja aibert, Sociedad An6nima») (Carnbrils). 
Don Pedro y don Mateo Carrillo Martos (Caınbrils). 
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Don Flavİo di Meo (<<Sociedad de Construccİ6n Exterİor, Sociedad An6" 
nİma» (Tarragona), 

Vednos de la zona «La Perellada-Eixample y Pinaret» (Cambrils). 
Don Luis Penalba Sed6. Asoeiaei6n de Apartamentos Turisticos de la 

Costa Dorada. 
Renfe. 

Resumen del contenido ambİental mas signİficativo de las alegacİones: 

El Ayuntamiento de Vande1l6s y l'Hospitalet l'Infant en Pleno hace 
constar que el trazado que tiene aprobado para el presente proyecto es 
el TO.3, correspondiente ala soluei6n de duplicaci6n; no obstante, mani
:fiesta su conformidad con el trazado '1'1.1, siempre y cuando los restantes 
municipios ratifiquen este trazado y se mantenga la estaci6n dentro del 
termino municipal, en la ubicaci6n propuesta por la Corporaci6n. En el 
informe de los servicios teenieos aprobado por el Pleno se considera mas 
adeeuada la alternativa que discurre mas alejada de la costa (TO.3) al 
atravesar el ENP, solicitandose la adecuaci6n del actual trazado ala cir" 
eulaci6n rodada, para permitir el paso de vehiculos de bomberos, y pea
tonal, enlazando con la actual carretera en la zona del cıimping (Cala 
d'Oques). En el informe se detallan los pasos que consideran necesarİos 
para garantİzar la penneabilidad de la Hnea al trıi:fico, agua, y distİntas 
conducciones, exponiendose los distintos usos del suelo segun el PGOU, 
para el caso de adaptarse la soluciôn que integra el tramo T1.1. 

El Ayuntamiento de Montroig del Camp acuerda rechazar la alternativa 
Al por el efeeto barrera que provoea en la estructura urbanistiea y la 
alterad6n de las condiciones de sosiego publico, apoyando la realizaci6n 
de las alternativas que discurren prôximas ala autopista y, en caso de 
eseogerse la alternativa A·l4, ajustar esta a la autopista evitando la afecei6n 
al estudio de Joan Mirô (ILa Masia»). Manifiesta su aeeptaciôn respecto 
ala ubieaei6n de la estaci6n de Renfe en el termino munieipal de Vandell6s, 
siempre y cuando se escoja una alternativa distinta de la duplicaci6n de 
la via. Critİca el Estudio de Impacto Ambiental por no considerar la alter" 
nativa de supresi6n de la via actual y no valorar adecuadamente el impacto 
sobre el sector ser,\rİcİos. 

El Ayuntamiento de Cambrils, en acuerdo aprobado en sesi6n plenaria, 
solicita la no ejecuci6n de la alternativa Al salvo que se soterre en el 
tramo urbano de Cambrils. Si esto ultimo fuera inviable, solİcita la alter
nativa A14. Los motivos en que fundamenta su peticiôn son el efecto barre
ra, eı impacto sonoro y el socioeconômico sobre el sector servicios ori
ginados por la alternativa Al, considerando errônea la valoraci6n de estos 
impaetos realİzada por el Estudio de Tmpaeto, Destaca la proximidad de 
la via a varios eentros educativos y una resideneia asistida, alegando que 
ya tienen problemas derivados del ruido del ferrocarril actual; asi como 
el riesgo de inundaci6n de los futuros pasos subterraneos, como ocurre 
actualmente en el de Vilafortuny. 

El Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs, en sesi6n plenaria, acuerda 
aceptar la alternatİva Al con la condiciôn de que se soterre la via al 
paso por el termino municipal (365 metros). Caso de no ser esto posİble, 
siempre que exista unanimidad por parte de los municipios afectados, 
aceptaria la alternativa A14, a pesar de incrementarse considerablemente 
la superficie afectada por el proyecto (2,2 kiıômetros). 

EJ Ayuntamiento de Salou varia su postura expresada en las consultas 
previas y en acuerdo del Pleno aprueba el trazado que discurre "por debajo 
de la autopista» (10 que implicaria A-14 y A-15) informando desfavora
blemente el corredor de la costa (Al) y los que discurren por encima 
de la autopista (A6 y A19), con base en un informe del Arquiteeto munieipal, 
en el que se reeonoee que el trazado de la alternativa Al corresponde 
al previsto en el convenio con Renfe de 1988, pero se observan ahora 
los inconveniente derivados de la modificaci6n de la ubicaci6n de la esta" 
ci6n y del cruce con la autovia Reus"Salou. 

El Ayuntamiento de Vila-Seca, en Pleno, acuerda solİcitar el soterra
miento de la via en la alternativa Al, en cumplimiento del compromiso 
adquirido con el Sindicato Agrario Uni6n de Payeses, siendo esta la solu
d6n contemplada en el PGOU; no obstante, en aras de conseguir un con
senso intermunidpal, podria dar su conformidad en favor de cualquiera 
de las otras alternativas siempre y cuando el resto de los Ayuntamientos 
hayan optado, ıma,nimemente y en Pleno, por I1na sola de las alternativas 
propuestas; y si, ademas, la Generalidad de Cataluna y el Ministerio de 
Fomento apoyan dieha alternativa y se adoptan las medidas eorrectoras 
precisas para armonizar los intereses de los distintos Ayuntamientos. 

El Ayuntamiento de Tarragona, a traves de su A1calde, solİcita la modi· 
:ficaciôn del trazado del tranıo T04 entre los pl1ntos kilometricos 29,880 
y 32,000, desplazandolo hacia el noroeste, para no limitar la expansi6n 
del complejo petroquimİco, asi como la reducciôn de cota de la traza para 
facilitar pasos superiores y la supresi6n del enlace en «salto de carnero». 

El Consejo Comarcal del Baix Camp en Pleno apoya el desvio de la 
via ferrea a su paso por los municipios y el rechazo de cualquİer solucİ6n 
que no cuente con el vİsto bueno de los Ayuntamientos del Baİx Camp. 

EI Sindicato Agrario Uniôn de Payeses de Cataluı\a, a traves del res
ponsable de politica territorial del sindicato, don Lluis Nomen Castellnou, 
expone que la ejecl1ciôn de cualquiera de las alternativas interiores (A6, 
A14, A15 y A19) supondci la destrucciôn de una extensa superficie de 
los mejores cultivos del Baix Carnp y de Cataluna, por 10 que solicita 
la adopci6n de la alternativa Al soterrando la via. 

La Comİsi6n de afectados por el traslado de la vla del ferrocarril sector 
1 (VandeU6s-Tarragona), a traves de don Jose Maria Barbeig y Tost y en 
escrito acompanado de 74 hojas con :firmas sin encabezamiento y con 
copia al Presidente de Renfe, solicita el desdoblamiento (altemativa Al), 
soterrando el ferrocarril a su paso por Miarni-Playa y Cambrils, y se opone 
a las variantes propuestas, por eI grave perjuicio que produciria en las 
explotaciones a.gropecuarias con cultivos de primor que existen en la zona. 

Vecinos de la Calle Virgen de Montserrat, de Cambrils, indican que 
a su paso por dicha caUe el desdoblamiento de la via actual esta proyectado 
elevando siete metros la rasante y quedando a un metro de algunas Vİvien
das, ademas de implicar alguna demolİci6n. Todo ello originara, en deter" 
ınİnados casos, una barrera de unos 10 metros. Resaltan las ventajas de 
la."l alternativas interiores: Mayor rapidez de ejecuciôn; menor gasto eco
nômİco; eliminaciôn de problemas para simultanear la construcciôn del 
nuevo trazado con la continuidad de la explotaciôn de la vıa actual; el, 
a su juicio, menor impacto ambienta1; asf como eVİtar el impacto negativo 
sobre el turismo, el desarrollo urbanıstico descompensado del municipio 
yel elevado impacto sonoro que produce la alternativaAL 

La Organizaci6n Ecologista l'Escuro solicita una variante que circunva.le 
el ENP y, si ello no fuera posible, la soluciôn TO, desaconsejando la alter" 
nativa mas interior (tramo T1.1) por el posible riesgo de desprendimientos 
de construcci6n de un tunel de 1.800 metros. Solİcita tambi&n la recu" 
peraci6n de una cantera abandonada sİtuada junto ala vla. Resalta los 
impactos sobre los nucleos urbanos en el caso de la alternativa Al yel 
impacto sobre la agricultura en el caso de las alternativas interİores, pro· 
poniendo una alternativa de desdoblamiento de la vıa actual soterrnndolo 
parcialmente, empleando falsos tuneles y haciendo subterranea la via 
500-700 metros en torno a las estaciones, que serian acondicionadas sin 
necesidad de demolerlas. 

Grupo de personas ftsicas y jl1ridicas del t&nnino ml1nicipal de Cam
brils, constituido por 1.744 escritos, incluyendo dos de Esql1erra Repu" 
blİcana de Catalunya, en los que se ınanifiesta la oposici6n ala alternativa 
Al por la prohlemıitica de ruido y vibraciones, as} como el efecto harrera 
que suponen generara la via. Solicitan la ejecuci6n de la alternativa A14. 

La Asociaci6n de mujeres de Santa Agueda, la Asociaciôn de comer
ciantes e industriales de Miami·Playa, el Club Petanca Miarni, el Club de 
Futbol Miami, el Cll1b de Tiro al Plato, la Asociaciôn de Jôvenes Minamar 
y la Asodaci6n de Padres de Alumnos, todos ellos de Miami-Playa, a traves 
de un escrito conjunto con mıi.s de 3.100 :firmas, mani:fiestan disconfor
midad con el desdoblamiento de la via como alternativa prioritaria, por 
lalS vibraciones y molestias que comportara, para el TIlıcleo de Miami·Playa, 
al igual que por el perjl1icio del desarroUo econômico ql1e conllevara el 
<ıınuro» de 2,2 metros de altura de la nueva infraestrl1ctl1ra. 

Particulares, comerciantes y empresarios de Mianlİ·Playa presentan 
un total de unos 520 escrİtos en los que se rechaza la alternatİva Al, 
por consİderar que la ejecud6n de esta vulnera los derechos reconoddos 
en la Constituci6n Espanola, por el ruido y vibraciones que causara en 
la zona urbana de Miami-Playa y por su mayor eoste. Solİeita la ejecuci6n 
de la alternativa A14. 

Dona Angeles Garcia Maldona.do, como Presidenta de la Asociaciôn 
Tntercomarcal de Consumidores de Catall1na, se adhiere al informe del 
Ayuntamiento de Salou. 

Dona Maria Dolores Plana Sol& y 101 finnas de vecinos de Cambrils 
Nou, al igual que vecİnos de "La Parellada"Eixample i Pinaret», solicitan 
la adopciôn de una alternativa que discurra al oeste de la autopista A-7 
por el termino municipal de Cambrils, con el :fin de evitar la afecciôn 
a esta a.rea de expansiôn de Cambrils, donde actualmente se ubican zonas 
habitadas, areas deportivas y escoIares, eI cementerio y un poligono indus
triaL. En ca.<;o contrario a.poyan la propuesta de los payeses de adopci6n 
de la alternativa Al soterrada. En su escrito alude al efecto barrera, al 
impacto sonoro y de vibraciones, al riesgo de descarrilamiento, de acci
dentes en caso de transporte de mercancfas peligrosas, de irradiaciôn 
energetica producida por los cables de alta tensiôn y de aislamiento en 
caso de 11l1vias entre las dos partes de la poblaciôn separadas por la via. 

La Asociad6n de Vecinos de Nuevo Cambrİl, exponen el acuerdo una
nİme de la Junta Directiva en el mismo sentido que la alegaci6n anterior. 



«Bayer Hispania Industrİal, Socİedad Anônİma», expone los perjuİcİos 
que le causara la ejecucİ6n del trazado propuesto, por efecto barrera insal
vable y ocupadôn e inutilizadôn de terrenos, soUdtando la na ejecudôn 
del enlace (ıen salto de carnero» y la utİlizaciôn de la via actual Barce
lona-Valenda, desdoblandola en lugar del propuesto ramal a industrİas. 
En su defecto solİdta la reducdôn del radio de cu:rvatura en planta a 
1.000 metros para minimizar la afecci6n al poligono quimico, tal como 
estaba previsto en el Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarİas de 
la GeneraUdad de Cataluna de 1995. 

(IBasf Espanola, Socİedad An6nima», alude igualmente a dicho Plan 
Especial y solicita İgual disminuciôn del radio y supresi6n del enlace «en 
salto de carnero». 

(IAguas Industriales de Tarragona, Sociedad Anônima», indİca las con 
ducciones afectadas por la nueva infraestructura y resalta la importancia 
del mantenimiento del suministro ininterrumpidamente, para garantizar 
la seguridad y el buen fundonamiento de1 poligono quimico. 

«Fomextur, Sociedad Anônima», explotadora de un camping en Mon
troig, se opone a la alternativa Al por las repercusiones que tendrıi en 
las empresas del sector servİcİos. 

Dona Ester Sole Llevat y don Antonio March Hortoneda, propietarios 
de una fİnca de regadio con olİvar situada al norte de la autopİsta, solicitan 
la ejecuciôn de la alternativa Al. 

Don Luİs Borual y Feliu, en representacİôn de «Manubren Espanola, 
Socİedad Anônimav, İndİca que la alternatİva Al afecta al Estany Gelat, 
(punto kilometrico 10,570), antİgua pequena laguna, actualmente muy 
degradada por las obras del ferrocarrİl actual y de rectİficaciôn de la 
N-340; habiendose İnİciado gestiones para la recuperaciôn del estanque 
y el puerto natural contiguo, ahora aterrado. Estima ademas que esta 
alternativa tiene un mayor impacto ambiental, considerando los efectos 
sobre la poblacİôn humana, paisaje y estructura del terrİtorio. Solicita 
la elecciôn de una alternativa interİor paralela a la autopista k7 y, en 
caso de adoptarse finalmente la alternativa Al, que se acometa la recu
peraci6n del mendonado espacio natural. 

Don Ramôn Matas Mas y don Joaquin Gasso Ramôn, propietarios de 
sendas fincas de regadio de cultivos ornamentales, frutales, verduras y 
viveros, İndİcan la afeccİôn a las mİsmas de la alternatİva A14, oponİendose, 
el segundo, a las alternatİvas que dİscurren al sur de la autopista. 

Don Luİs Gibert Clarc, propietario de una explotaci6n avicola al sur 
de la autopista A-7 en termİno municipal de Cambrils, solicİta la adopcİ6n 
de una alternativa que discurra al norte de la autopİsta, al consİderar 
rechazables y no asumibles las restantes. 

Renfe, a traves de la Direccİôn General de Infraestructura, declara 
preferİble la duplicadôn de la via actual, aceptando alguna de las alter
natİvas İnterİores unİcamente si no exİste otra posibİlidad y en aras de 
acortar el plazo de ejecudôn. En este ultimo caso manifiesta que seria 
muy conveniente mantener la !inea actual en via unica para el servicio 
regional y como via de auxilio para incidencias. 

Estima absolutamente imprescindible la conexi6n a distinto nivel (en
lace (ıen salto de carnero») para garantizar una explotaciôn fiable. En rela
ci6n con el Estudio de Impacto Ambiental, destaca que, en el analİsis 
del impacto acustİco, na se han realİzado medİcİones de los nİveles actuales 
de emisi6n y que los valores empleados para el calculo teôrico de estos 
niveles no corresponden a trenes y vias espaftolas, siendo adema.s sus
tancİalmente inferİor el numero de trenes empleados en el calculo que 
los reales de 1996, por 10 que el impacto acustico una vez realİzado el 
proyecto sera sensiblemente superior al previsto en el estudİo. 

BANCO DE ESPANA 
1 4936 RESOLUCl6N de 22 de i1lnio de 1998, del Bunco de Espa1ia, 

por ta que se luıcen publicos los canıbios de divisas corres
pondientes al dia 22 de jmıio de 1998, q'/.IE el Ba',u;o de 
Es-pafia apUcard a [as operaciones ordina.rı·as que realice 
P01' ru propia, c'/.umta., y q'/.w tend1'dn ta consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a e{ectos de la, aplicaci6n de la nor~ 
'ffwtiro vigente q1-W luıga re{erencia alas nıis'fnas. 

Divi<;as 

1 d61arUSA ............ . 
1 ECU """ 
1 marco aleman 
1 franco frances ........... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Uras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .................. . 

1 dôlar canadiense ........................ . 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corana noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco ..... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

152,479 152,785 
167,727 168,063 

84,786 84,956 
25,290 25,340 

254,000 254,508 
8,606 8,624 

411,051 411,873 
75,221 75,371 
22,260 22,304 

213,532 213,960 
82,793 82,959 
50,169 50,269 

103,551 103,759 
101,551 101,755 
110,054 110,274 

19,139 19,177 
20,037 20,077 
27,896 27,952 
12,051 12,075 
92,585 92,771 
78,146 78,302 

Madrid, 22 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1 4937 CORRECCı6N de erratas de la Resol1lCi6n de 19 de i1tnio 
de 1998, del Banco de Espaiin, por In q1-W se hacen ptihUcos 
los canwios de divisas correspondientes al dia 19 de iunio 
de 1998, que el Banco de Espana aplicard a tas operaciones 
or'(Unar'ias que rmUce por su p'rcypia, cuenla., y que tBnd'rdn 
la cons'iderac'iôn de cot'i:zaciones oficiales, a efectos de la 
aplicad6n de la, nOr'rlıaUro vlgente que ha.ya re{ererwia 
a tas nıis'ffws. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la Resoluciôn de 19 de junio 
de 1998, del Banco de Espafta, por la que se hacen pı1blicos 108 cambios 
de divisas correspondientes al dia 19 de junio de 1998, que el Banco de 
Espafta aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su propia 
cuenta, y que tendran la consideraciôn de cotİzaciones ofidales, a efectos 
de la aplicaciôn de la normativa vİgente que haga referencİa a las mismas, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 147, de fecha 20 de 
junİa de 1998, pıigina 20447, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la columna comprador, el cambio correspondiente a 1 dôlar aus~ 
tralİano, debe decir: «94,480» y el cambİo correspondİente a 1 d61ar neo
zelandes, debe decİr: {180,169ı>. 
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SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

Pg. de Lluís Companys 7, 

08003 Barcelona 

 

Queixa per l’amenaça de desmantellament integral del 

ferrocarril entre Cambrils, Salou i Port Aventura i per 

l’incompliment de la seva transformació a tren-tramvia 

 

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb DNI xx.xxx.xxx-0, en nom i representació -com a 

President- de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (en endavant Associació PTP), 

amb domicili al C. Indústria 220, entresòl de Barcelona-08026, atentament 

EXPOSO: 

I. Que l’Associació PTP, en representació pròpia i de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril 

Públic i de Qualitat (PDFCAMP), té com a objectiu la defensa dels interessos generals en tot 

allò relacionat amb el transport públic, conscient que l’existència d’un gran nombre 

d’interessos privats pot  deixar en segon terme el benestar del conjunt de la població en 

una matèria cabdal per a la modernització del nostre país. 

En aquest context, es considera transcendental donar a conèixer la decisió del Ministeri de 

Fomento, amb recolzament actiu dels Ajuntaments, de desmantellar integralment la línia 

ferroviària Port Aventura - Salou - Cambrils - Mont-roig del Camp - l’Hospitalet de l’Infant, 

sense cap alternativa que faciliti o millori la vida dels usuaris de la xarxa de rodalies, 

donada la llunyania de la variant del Corredor Mediterrani respecte els nuclis de població 

més importants, Salou i Cambrils, i la pèrdua de connexió entre aquestes poblacions.  

II. L’Associació PTP, en col·laboració amb la PDFCAMP, ha elaborat el document annex 

“Memòria Justificativa” que s’acompanya, on s’explica en detall l’abast de les decisions de 

l’Administració ferroviària i la seva negativa repercussió en la política de transport favorable 

als interessos ciutadans (vegeu capítols 1 i 2 de l’annex).  

Aquest desmantellament integral contradiu les determinacions urbanístiques del Pla 

Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat per la Generalitat al 2010 (vegeu capítol 

3 de l’annex), on es distingeix clarament entre “Condicionament Tren-Tramvia”, per al 

recorregut Port Aventura – Salou – Cambrils, i “Desafecció ferroviària”, per al recorregut 

Cambrils – Mont-roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant.  

A més de ser socialment i ambientalment inoportú, aquest desmantellament ferroviari 

integral causaria una interrupció traumàtica de l’actual oferta de transport públic i no 

afavoriria una transició gradual cap al sistema de tren-tramvia, essent contrari als 

fonaments de la llei 9/2003 de la mobilitat, les Directrius Nacionals de Mobilitat i llei 
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16/2017 de lluita contra el canvi climàtic (vegeu capítol 5 de l’annex). Formalment també 

vulnera la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (vegeu capítol 4 de l’annex). El document s’ha 

confeccionat com a resposta a la impossibilitat de tenir interlocució amb l’administració 

general de l’Estat i després d’unes infructuoses reunions amb els ajuntaments de Salou i de 

Cambrils, que tenen per objectiu evitar un tancament traumàtic dels serveis de rodalies 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona i afavorir una migració progressiva a tren-

tramvia.  

III. La manca de resposta efectiva a les sol·licituds esmentades (vegeu capítols 6 i 7 de l’annex) 

ens condueix a sol·licitar la intervenció del Síndic de Greuges per tal que es posi fi a la 

passivitat en la resposta que fins avui han practicat les Administracions i verifiqui que 

aquestes han procedit correctament.  

Davant d’aquesta realitat, que l’Associació PTP considera especialment greu, sol·licitem 

l’acompanyament i empara del Síndic per tal d’aconseguir que l’Administració General de l’Estat 

(Ministeri de Foment), la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) i els 

ajuntaments de Salou i de Cambrils compleixin els deures que els imposa la legislació vigent i es 

posicionin a través dels corresponents actes administratius motivats, per tal que la ciutadania 

pugui conèixer l’abast de les seves decisions. 

En base a l’exposat: 

SOL·LICITO:  La intervenció del Síndic de greuges en la problemàtica derivada de l’anunci de 

desmantellament de la línia ferroviària Port Aventura-Salou-Cambrils, per posar fi a la passivitat 

mostrada per les Administracions públiques (Estat, Ajuntaments i Generalitat) en donar resposta 

a les sol·licituds de l’Associació PTP; i de forma més concreta es demana el següent: 

1) Que el Síndic exigeixi a l’Administració General de l’Estat (Ministeri de Fomento) l’adopció 

-o publicació si existeix- d’un acte administratiu concret sobre el pretès desmantellament 

de la línia informant els ens locals i la Generalitat. En cas de no existir s’estaria incomplint 

la previsió dels articles 4 i 11 de la vigent Ley 38/2015, del sector ferroviario: 

Título II. Artículo 11. Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura de la línea o 

tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las comunidades 

autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas. Si las comunidades autónomas 

o entidades locales no asumieran la financiación para la administración de la línea ferroviaria o 

tramo de la misma, el Consejo de Ministros acordará su clausura, o, en su caso, su traspaso a la 

comunidad autónoma correspondiente en los términos previstos en el artículo 4.3. 

Título II. Artículo 4.3. El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las comunidades 

autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de 

Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron 

su inclusión en aquélla. Dicha infraestructura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad 

autónoma correspondiente. El expediente de traspaso se promoverá a instancia de la comunidad 

autónoma o del Ministerio de Fomento, y será resuelto por el Consejo de Ministros. 

En efecte, els preceptes esmentats atorguen valor i transcendència a l’exclusió d’una 

determinada infraestructura de la xarxa ferroviària d’interès general, i per aquest motiu 

exigeixen que s’acrediti la desaparició dels motius d’interès general que justificaren en el 

seu dia la seva inclusió en la xarxa, i l’opció de traspassar la línia en qüestió a la Comunitat 

autònoma.  Per aquest motiu el Ministeri ha de comunicar sempre a les Comunitats 

autònomes i entitats locals afectades la seva intenció de clausurar una línia.  
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No es té constància que cap dels passos anteriors s’hagi seguit en aquest cas, amb la qual 

cosa s’estarien adoptant decisions d’enorme transcendència sense complir les exigències 

fixades pel legislador. Aquesta situació genera indefensió en la mesura que impedeix 

conèixer la motivació que pretesament justifica l’actuació administrativa, i col·loca als 

administrats en una posició de simples subjectes passius d’una política pública que no 

poden qüestionar, ni tan sols conèixer les seves motivacions. 

2) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) l’adopció -o publicació si ja existeix- d’un acte administratiu de petició del 

traspàs de la línia ferroviària Port Aventura – Cambrils al Ministeri de Foment per tal de 

poder complir amb el “Condicionament a tren-tramvia” ja que, d’acord amb la llei 4/2006, 

de 31 de març, ferroviària, n’és l’administració única competent en aquesta matèria. 

3) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) la publicació de l’estudi “Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram 

Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona”, amb clau EP-TX-16224, encarregat amb data 3 

de maig de 2016 amb un període de redacció de sis mesos.  

4) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat) la convocatòria del Consell Català de la Mobilitat davant la importància 

d’aquestes modificacions ferroviàries, d’acord amb les Directrius Nacionals de Mobilitat i la 

Llei 9/2003 de la mobilitat. 

5) Que el Síndic exigeixi als ajuntaments de Salou i de Cambrils tot aquell document urbanístic 

relacionat amb la reurbanització de la traça ferroviària que acrediti el compliment dels 

preceptes del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, pel que fa el condicionament 

a tren-tramvia del tram Port Aventura – Cambrils de la línia ferroviària actual. Entenem que 

la documentació ha d’incloure quina és la inserció urbanística del tren-tramvia amb el 

màxim grau de detall: traçat en planta, perfils, encaix urbà, etcètera. 

6) Que el Síndic exigeixi a totes les administracions anteriorment citades, la concreció de 

l’operatiu de mobilitat han preparat per al moment en què es posi en servei la variant del 

Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Vila-seca / Camp de Tarragona, tant en l’escenari 

desafortunat de desmantellament ferroviari integral com en el cas de preservar 

provisionalment la línia ferroviària clàssica. 

 

 

Barcelona, 8 de febrer de 2018 

 

 

 

 

Ricard Riol Jurado, 

President de PTP 
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SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

Pg. de Lluís Companys 7, 

08003 Barcelona 

 

Queixa per l’amenaça de desmantellament integral del 

ferrocarril entre Cambrils, Salou i Port Aventura i per 

l’incompliment de la seva transformació a tren-tramvia. 

Memòria justificativa  

 

 

 
 

 

Barcelona, 8 de febrer de 2018 
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1. Introducció. El desdoblament i variant de la línia ferroviària Tarragona 

– l’Hospitalet de l’Infant 

A mitjans de 2018 és previst d’inaugurar la variant amb doble via del Corredor Mediterrani 

que permetrà substituir la darrera via única existent entre Barcelona i València. 

Actualment sobre aquesta línia circula tot tipus de trens: de llarg recorregut (Euromed 

sense parada, Talgo amb parada a Salou i Cambrils), de rodalies (línia R16 Barcelona-

Tortosa i línia RT2 l’Arboç – l’Hospitalet de l’Infant) i de mercaderies. La futura variant 

més allunyada dels nuclis urbans, afavorirà el transport de mercaderies i de passatgers 

de llarg recorregut, amb un traçat apte per als 220 km/h de velocitat màxima; però no 

millorarà el transport de rodalies, donada la pèrdua d’importants estacions cèntriques a 

Salou i a Cambrils.  

La nova variant estrenarà una nova estació a l’Hospitalet de l’Infant, a un quilòmetre de 

l’actual i una nova estació a Cambrils Nord (al costat de l’autopista), a dos quilòmetres de 

l’actual. Salou disposarà únicament de l’actual estació de Port Aventura, també retirada 

dos quilòmetres del centre. Mont-roig del Camp, amb una escassa població i un nucli urbà 

actualment molt allunyat del servei, es quedaria sense estació. 

Figura 1.En discontinu, nou traçat del Corredor Mediterrani, que s’allunya dels nuclis urbans 

de Salou i Cambrils. 

 

Font: elaboració pròpia 
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1.1 Desmantellament integral entre l’Hospitalet de l’Infant i Port Aventura. 

A partir de l’entrada en funcionament de la variant, i segons les exigències dels 

ajuntaments implicats, el Ministeri de Foment procediria al desmantellament integral del 

sistema ferroviari actual entre les estacions de Port Aventura (PK 265,6), Salou (PK 263,6), 

Cambrils (PK 257,1), Mont-roig del Camp (PK 251,1) i l’Hospitalet de l’Infant (PK 243,0) 

procedint a una suspensió definitiva del servei. Aquest desmantellament suposarà una 

interrupció immediata del servei de rodalies que enllaça els centres Cambrils amb Salou, 

i els centres d’aquestes poblacions amb Port Aventura i Tarragona. El desmantellament 

integral impedeix una transició gradual entre l’actual servei de rodalies i el tren-tramvia 

que la planificació oficial preveu entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona.  

A Catalunya no hi ha precedents d’uns ajuntaments que hagin tramitat un 

desmantellament ferroviari integral en comptes de demanar una integració urbanística 

d’aquest servei públic.  També a Catalunya, des de la reinstauració de la democràcia, mai 

s’ha desmantellat  una infraestructura per on circulen trens de rodalies. L’únic precedent 

català és la línia Barcelona Terme – Sant Adrià de Besòs, desmantellada el 1989 però 

precedida per l’extensió de la línia 4 del metro i altres millores al servei ferroviari. Les 

dues altres desaparicions de línies ferroviàries de passatgers no eren considerades trens 

de rodalies, i es corresponen al tram Ripoll-St. Joan de les Abadeses, tancat al 1984; i el 

Reus-Roda, tancat al 1992. Aquests dos casos tenien un nivell d’ús incomparable amb les 

estacions de Salou i de Cambrils. En el cas del tancament de la línia Reus-Roda el 

perjudici més important va ser el de pèrdua de capacitat de transport de mercaderies 

entre Reus i Sant Vicenç de Calders. D’altra banda, el desmantellament integral és 

totalment contradictori amb les decisions que, en matèria de mobilitat, s’estan prenent a 

la resta de Catalunya, on es potencien i amplien les xarxes ferroviàries. 

 

1.2 Desconnexió del servei de llarga distància amb les zones urbanes i les 

rodalies al Camp de Tarragona 

Al mateix temps, Tarragona serà la primera demarcació on l’Euromed no tindrà parada en 

zona urbana ni connexió amb els sistemes de Rodalies. La posada en funcionament de la 

variant Vandellòs-Vila-seca/estació Camp de Tarragona desviarà l’Euromed de la línia de 

la costa cap a la línia d’alta velocitat entre Sants i Camp de Tarragona, substituint la 

parada al nucli urbà de Tarragona per una parada a l’estació d’alta velocitat de Camp de 

Tarragona, en un àmbit totalment rural, molt desconnectat de qualsevol sistema eficaç 

de transport públic i lligant el seu ús a un model de mobilitat basat bàsicament en el 

vehicle privat.  
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Figura 2. Esquema ferroviari del tram central del Corredor Mediterrani, amb la 

variant Vandellòs-Camp de Tarragona en construcció. Any 2018. 

 
Font: elaboració pròpia 

Figura 3. Tarragona serà la primera capital del Mediterrani en perdre l’estació 

urbana de l’Euromed – Talgo, perdre la connexió d’aquest servei amb Rodalies i 

desmantellar xarxa de rodalies. 

 
Font: elaboració pròpia 
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El desmantellament integral de la línia ferroviària clàssica ha estat recentment reconegut 

per part del Ministeri de Foment en una resposta parlamentària al diputat Félix Alonso 

Cantorné.  

 

Figura 3. Confirmació per part del Ministeri de Foment del desmantellament integral 

de la línia ferroviària de costa, entre Vandellòs i les proximitats de Port Aventura 
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2. Perjudicis per als usuaris a Cambrils i a Salou 

En el cas que es portés a terme el desmantellament de l’actual via, desapareixerien les 

estacions urbanes de Salou i Cambrils, que transporten anualment més de 675.000 

viatgers, tot i el mal servei. L’estació de Salou ha estat durant molts anys una de les 20 

estacions de regionals més utilitzades d’Espanya, tant pel públic resident a la vila com 

pels nombrosos turistes que rep la població. L’estació de Salou per sí sola ja porta més 

passatgers regionals que l’estació d’alta velocitat de Camp de Tarragona. 

Figura 4. Milers d’usuaris per any (2015) a les estacions amb més de 400.000 

viatgers anuals del Camp de Tarragona (2015)  

Principals 

estacions al 

Camp de TGN 

Alta velocitat  

regional 

(Avant) 

Regional 

convencional 

(Reg. i R.Exprés) 

Alta Velocitat 

(AVE, Alvia...) 

Llarga dist. 

convencional 

(Euromed, 

Talgo) 

Total per 

estació 

Camp Tarragona 138.000  693.716  831.700 

Tarragona  1.673.697  174.238 1.847.935 

Reus  747.050   747.050 

Salou*  497.487*   497.487* 

Torredembarra  490.265   490.265 

TOTAL 3.408.499 1.909.040 5.317.539 

 

 
* Les xifres de Salou es corresponent amb l’any 2012.  Font: elaboració pròpia a partir d’Anuario del 

Ferrocarril 2016. FFE.  

 

Si es desmantella la línia actual es produiran tres efectes especialment perjudicials per 

als usuaris del transport públic: 

• Les cèntriques estacions actuals de Cambrils i Salou quedaran “substituïdes” per 

Cambrils Nord i Port Aventura, allunyades dos quilòmetres cap a l’exterior, forçant 

un increment del temps de desplaçament de 30 minuts quan s’hi accedeix a peu. 

• Desapareixerà la connexió ferroviària entre Cambrils i Salou, i entre els centres 

d’aquestes poblacions, Port Aventura i Tarragona, entre d’altres. 

Regionals 

MD

3.408.499

77%

LD 

(Euromed / 

Talgo)
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4%
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693.716

16%
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• L’estació de Port Aventura pot quedar amb un servei residual, ja que passaria de 

ser “passant” a “cul-de-sac”, perdent tots els serveis passants de la R16 actual i 

quedant únicament servida com a ramal des de Tarragona. L’estació de Vila-seca, 

a 5 km, prendrà més protagonisme, en tenir tots els serveis de les línies R15 i R16. 

Figura 5.Pèrdua d’accessibilitat ferroviària a Salou i a Cambrils 

 

 

Font plànol: elaboració pròpia a partir d’Instamaps (ICC)  
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Les estacions allunyades dels centres urbans a la pràctica no són útils per a la majoria 

dels usuaris potencials, que hi accedeixen a peu, bicicleta o altres sistemes urbans de 

transport públic. Sobre desplaçaments curts amb caràcter metropolità, haver d’agafar un 

cotxe per arribar a una estació és fortament dissuasiu de l’ús del ferrocarril perquè resulta 

més pràctic arribar amb vehicle privat directament a la destinació. L’estímul del ferrocarril 

persegueix, en teoria, una lògica inversa: reduir la dependència del vehicle privat, 

especialment a les àrees metropolitanes.  

 

Figura 6. Accés a les estacions de Rodalies de Barcelona l’any 2005 

 

Font: PTP a partir de Renfe 

 

La pèrdua d’un servei ferroviari cèntric perjudica l’accés equitatiu de les persones al 

territori a un país on, segons dades de l’Idescat 2016 només el 54% de la població té 

permís de conduir. A més de ser socialment i ambientalment inoportú, aquest 

desmantellament ferroviari integral que causarà una interrupció traumàtica de l’actual 

oferta de transport públic i no afavoreix una transició gradual cap al sistema de tren-

tramvia, essent contrari als fonaments de la llei 9/2003 de la mobilitat, les Directrius 

Nacionals de Mobilitat i llei 16/2017 de lluita contra el canvi climàtic (vegeu capítol 4). 

Formalment també vulnera l’ordenació territorial vigent (Pla Territorial Parcial del Camp 

de Tarragona, vegeu capítol 3) i la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (vegeu capítol 5). 
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3. No es respecta la planificació oficial de la Generalitat: condicionament a 

tren-tramvia sense passar per desafectació/desmantellament integral 

Des de les entitats en defensa del transport públic al Camp de Tarragona es porta anys 

denunciant la manca de sensibilitat de les administracions amb les necessitats dels 

usuaris del transport públic en general i del ferrocarril en particular: freqüència de pas, 

rapidesa, accessibilitat, cobertura territorial, bones tarifes, etcètera. La continuïtat del 

servei ferroviari cèntric a les poblacions de Salou i de Cambrils ha estat una de les 

demandes més intenses, perquè permet preservar una via reservada i electrificada 

preferent per al transport públic al segon corredor més important de mobilitat del Camp 

de Tarragona, després del Tarragona-Reus. Per fer compatible un bon servei de transport 

públic amb el raonable desig de suprimir barreres arquitectòniques o perills associats al 

tren actual, es va defensar el desviament total dels trens de mercaderies i llarg recorregut 

cap a la nova variant Vandellòs – Vila-seca / Camp de Tarragona i la conversió de la traça 

ferroviària actual en tren-tramvia (TramCamp), garantint la permeabilitat urbana, noves 

estacions i la intensificació del transport públic de la zona.  

Què és un tren-tramvia? Es tracta d’un sistema ferroviari que utilitza vehicles lleugers, 

semblants als tramvies urbans, però que poden assolir velocitats més altes en zones 

interurbanes, fins i tot arribant a circular sobre xarxes ferroviàries convencionals. A nivell 

d’infraestructura, la majoria de trens-tramvia utilitzen vies tramviaires a zones de carrer 

amb règim de circulació urbà (velocitat màxima a 50 km/h), i vies ferroviàries més 

convencionals als trams interurbans (velocitat màxima a 80-120 km/h, segons model). Els 

sistemes tren-tramvia funcionen amb èxit a diversos països europeus, essent el sistema 

més desenvolupat el de Karlsruhe. A Espanya només existeix un sistema de tren-tramvia 

en servei, implantant sobre una antiga línia de tren, entre Alacant i Benidorm i un en 

construcció, entre Cádiz i Chiclana. El condicionament a tren-tramvia de la línia d’Alacant 

a Benidorm es va fer progressivament, mai desmantellant la infraestructura amb caràcter 

general, ni molt menys sense tenir els projectes constructius de conversió a tren-tramvia 

finançats i amb una execució immediata. 

Figura 7. Transformació del tren Alacant-Benidorm en tren-tramvia

 
Foto: Joan Carles Salmeron 
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La realització d’aquesta actuació es veu afavorida per l’alliberament de circulacions de 

llarg recorregut i mercaderies entre Vandellòs i Port Aventura a la línia clàssica de la 

costa, amb la posada en marxa de la variant Vandellòs-Vila-seca / Camp de Tarragona. 

Els trams no urbans existents mantindrien el mode ferroviari actual (abaratint 

notablement el projecte) i a les zones urbanes s’integraria la infraestructura actual amb 

format de tramvia urbà de nova construcció. La introducció del tramvia modern suposa 

disposar d’un nou mode de transport urbà que gràcies a la superior capacitat d’acceleració 

i frenada pot incorporar noves parades sense gaire detriment dels temps de viatge. La 

conversió d’infraestructura a tren-tramvia del tram Cambrils – Port Aventura s’ha 

d’entendre com a part integrant d’un servei metropolità i d’alta freqüència entre l’estació 

de Tarragona, Port Aventura, Salou i Cambrils (20 km) amb més parades que a l’actualitat.  

La Generalitat, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques primer, 

i després a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha donat el seu vist-i-plau 

a aquesta idea a través de diversos documents oficials, estudis i projectes, detallats a 

continuació: 

• Estudi de viabilitat d’un tren lleuger al Camp de Tarragona, 2001 

• Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (pag. 42), aprovat al desembre de 2002 

• Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat en 2006 

• Estudi informatiu per implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona, 

aprovat l’any 2010 

• Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10 de gener de 2010. 

Aquest document oficial, que marca el futur de les infraestructures al Camp de 

Tarragona, distingeix clarament entre “Condicionament Tren-Tramvia” i 

“Desafectació ferroviària”. Així mateix, l’encàrrec per l’estudi previ del nou tren-

tramvia del Camp de Tarragona parla d’adaptacions de la infraestructura actual i 

no del desmantellament integral de la línia. 

• Ordre d’Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram Cambrils-

Salou-Port Aventura-Tarragona. En l’objectiu de la contractació parla clarament 

de l’aprofitament de la infraestructura i la seva adequació a les noves 

funcionalitats (tren-tramvia), mai d’un desmantellament integral previ. Els 

resultats d’aquest nou estudi encara no s’han fet públics.  

  

https://transportpublic.org/images/pdf/20021200-dptop-ptv.pdf
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_dinfraestructures_del_transport_de_catalunya_2006-2026/index.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/44292/ca/dptop-sotmet-informacio-publica-lestudi-implantar-sistema-tramviari-camp-tarragona.do
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_del_camp_de_tarragona/index.html
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=982ec38e69c8b51d9c30d59f4559316b&fileId=17194129&capId=203633&idTS=17194076
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=982ec38e69c8b51d9c30d59f4559316b&fileId=17194129&capId=203633&idTS=17194076
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Figura 8. El Pla Territorial distingeix clarament entre “Desafectació ferroviària” 

(desmantellament integral) i “Condicionament tren-tramvia”. 

 

Font: PTP a partir de Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

Figura 9. Objectiu del darrer ordre d’estudi sobre aquest corredor encarregat per la 

Generalitat de Catalunya on especifica l’aprofitament i adequació de la línia actual 

en comptes del desmantellament integral. 

 

Font: Ordre d’Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona.  

Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona 
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4. Incompliment de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario  

Els arguments del Ministeri de Foment per justificar el desmantellament integral de la 

línia ferroviària, basant-se en una Declaració d’Impacte Ambiental de 1998, col·lideixen 

amb la nova Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.  

La nova llei determina que tota línia desafectada de la Red Ferroviaria de Interés General 

(RFIG) ha de passar a disposició de les entitats local i autonòmica per procedir a una 

transferència en cas que aquests ens desitgin mantenir la seva continuïtat.  

Figura 10. Extractes de la Ley 38/2015 sobre el desmantellament de línies 

ferroviàries 
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Font: BOE 30-09-2015 

Per tant és procedent que el Ministeri de Foment faci una notificació formal a la 

Generalitat prèvia de la desafectació de la línia a la RFIG per oferir-li la línia. Una vegada 

transferida, i en virtut de la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, la Generalitat és l’única 

administració competent d’aquesta infraestructura de transport públic. Existeixen 

precedents de traspàs d’infraestructures de la RFIG a un ens autonòmic, com el tram Riba-

roja de Túria – Quart de Poblet. Fou remodelat i actualment és explotat per FGV 

(Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana). 

Figura 11. Extracte de la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària 

 

Font: DOGC 4611.  10-04-2006 
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5. Incompliment dels preceptes de la llei 9/2003 de mobilitat, Directrius 

Nacionals de Mobilitat i llei 16/2017 de canvi climàtic 

Considerem que, pels motius exposats anteriorment, el desmantellament ferroviari 

integral ocasiona una interrupció traumàtica del transport públic i redueix les 

possibilitats d’una transició ordenada cap al tren-tramvia, vulnerant els següents articles: 

 

Llei 9/2003 de la mobilitat 

 

Article 3. Objectius. “c) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels 

sistemes de transport públic i col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com 

els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin 

combustibles fòssils. (...) 

j) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de 

foment de l'ús del transport públic i per mitjà d'actuacions dissuasives de la utilització del 

vehicle privat als centres de les ciutats. (...) 

o) Analitzar les polítiques de planificació i implantació d'infraestructures i serveis de 

transport amb criteris de sostenibilitat i racionalitzar l'ús de l'espai viari, de manera que 

cada mitjà de desplaçament i cada sistema de transport disposin d'un àmbit adequat a 

llurs característiques i als principis d'aquesta Llei. (...) 

v) Promoure i incentivar l'ús de combustibles alternatius al petroli, especialment en el 

transport col·lectiu i en l'àmbit urbà. (...) 

x) Relacionar la planificació de l'ús del sòl amb l'oferta de transport públic.” 

 

El Consell Català de la Mobilitat no ha informat convenientment sobre els canvis al Corredor 

Mediterrani d’acord amb l’Article 22, detallat a continuació. 

Funcions del Consell Català de Mobilitat. “f) Rebre informació, amb la periodicitat que 

es determini, respecte de les polítiques d'ordenació viària, de transport públic col·lectiu i 

dels altres sistemes de transport de baix impacte, com el desplaçament a peu o amb 

bicicleta, que siguin establertes per les administracions competents en la matèria.” 

Disposició addicional novena. “Les agrupacions, les associacions i les entitats d'usuaris 

del transport públic legalment constituïdes tenen la consideració d'interlocutors davant 

els òrgans competents de les diferents administracions públiques de Catalunya i les 

empreses concessionàries i han d'ésser escoltats pel que fa a les qüestions que afectin la 

prestació dels serveis públics de transport i llur finançament.” 
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Directrius Nacionals de Mobilitat, d’octubre de 2006 

 

“Directriu 10. Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb 

d’altres alternatives menys sostenibles.  

10.1 Augmentar l’oferta de serveis ferroviaris, amb increment de la freqüència de pas i de 

la capacitat, especialment a les hores punta.  

10.2 Augmentar l’oferta de serveis ferroviaris (rodalies, regionals i llarg recorregut), amb 

increment de la freqüència de pas en dies i hores d’especial mobilitat no quotidiana 

(festius, ponts, vacances, etc.).  

10.3 Eliminar els colls d’ampolla a la xarxa ferroviària actual per tal de possibilitar 

l’augment de serveis ferroviaris necessari per atendre la demanda actual i futura, amb la 

construcció de noves infraestructures ferroviàries i la utilització de la xarxa d’alta velocitat 

per als serveis regionals. (...)” 

 

“Directriu 23. Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés 

de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

23.1 Analitzar la mobilitat generada pels usos de la nova planificació urbanística 

(residencial, industrial, de serveis), amb condicionaments específics sobre l’accés al 

transport públic i als mitjans més sostenibles de transport.  

23.2 Avaluar l’impacte de les noves implantacions singulars com a centres generadors de 

mobilitat no quotidiana (lleure, comerç, etc.), amb el desenvolupament de solucions que 

afavoreixin l’accés en transport públic.  

23.3 Promoure la mobilitat sostenible amb millores al disseny del viari en els àmbits 

urbans consolidats, en la mesura que sigui possible, i fer més fàcil l’accés a peu, en 

bicicleta i en transport públic.  

23.4 Fomentar els d’usos del sòl mixtos i establir densitats mínimes d’urbanització en la 

planificació urbanística com a eina per a reduir la mobilitat dels ciutadans. (...)” 

 

Llei 16/2017 de canvi climàtic 

 

Article 24, punt 1: “Les mesures que s'adoptin en matèria de transports i mobilitat han 

d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, 

per avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en 

la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del transport públic i altres 

formes de transport sostenible sense emissions de gasos d'efecte hivernacle”.  
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6. Qüestionament dels arguments de l’ajuntament de Salou a favor del 

desmantellament integral 

6.1 Se suspendrà indefinidament un servei públic ferroviari 

L’ajuntament de Salou planteja la interrupció indefinida del servei ferroviari al centre de 

les poblacions sense tenir en compte les necessitats dels usuaris del transport públic. No 

s’hauria d’interrompre el servei de rodalies sense disposar d’un pla de finançament per al 

TramCamp i uns terminis d’execució, amb l’objecte de minimitzar les afectacions als 

usuaris i restringir-les al mínim exigible per les obres de reforma. Cal recordar que el 

ferrocarril és un servei públic que garanteix la mobilitat de milers de persones que opten 

pel tren de rodalies en comptes del vehicle privat o l’autobús.  

Mentre no s’executi el TramCamp es podria mantenir un servei ferroviari “pacificat” basat 

en la intensificació de l’actual línia de rodalies RT2 entre Cambrils i Tarragona. 

Considerant l’eliminació total dels trens de llarg recorregut i mercaderies sobre l’antiga 

línia, tots els passos a nivell es podrien reprogramar en funció dels trens de rodalies -més 

lents i lleugers- per reduir dràsticament el temps de barreres baixades.  

 

6.2 Es dificultarà econòmicament i temporalment la implantació del tren-

tramvia 

Formalment els ajuntaments manifesten el seu suport al tren-tramvia i el demanen a la 

Generalitat, però les seves decisions no fan altra cosa que dificultar-lo. L’ajuntament de 

Salou fins i tot afirma reiteradament que inclou una franja reservada per al TramCamp 

dins del seu projecte de “Via Cívica”, nom amb el que es coneix la idea municipal de 

reurbanització de la traça ferroviària a Salou.  Però més enllà de les declaracions la 

viabilitat del TramCamp quedarà seriosament condicionada per la política del 

desmantellament integral dels ajuntaments de Salou i Cambrils pels següents motius: 

• No podran aprofitar-se les vies actuals en zona interurbana, on no seria necessari 

de moment cap reurbanització profunda en mode tramvia. Una via de tramvia nova 

amb remodelació urbanística integral  té un cost entre els 8 i els 12 M€ per 

quilòmetre. Tenint en compte que la línia del TramCamp entre Port Aventura i 

Cambrils té uns 8,5 quilòmetres, però que menys de la meitat són traça urbana 

plenament consolidada a Salou i Cambrils; quin sentit té desballestar tota la 

infraestructura restant per tornar-la a fer de nova? 

• S’impedeix una urbanització / tranviarització progressiva, com va fer-se a la línia 

Alacant-Benidorm. La inversió progressiva seria més coherent amb la realitat 

econòmica de la Generalitat de Catalunya, que seria la titular de la nova línia. La 

tranviarització progressiva requeriria una inversió inicial únicament de 66 M€: 

o Adquisició del material mòbil: 4 trens-tramvia, 20 M€ 

o Cotxeres, tallers i senyalització: 5 M€ 
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o Conversió dels passos a nivell periurbans en passos semaforitzats: 1 M€ 

o Urbanització de 2 km de traça urbana a Salou: 20 M€ (via i voltants) 

o Urbanització de 2 km de traça urbana a Cambrils: 20 M€ (via i voltants) 

Però amb l’estratègia de “desmantellament integral” prèvia, la inversió inicial per 

poder posar en marxa el TramCamp pràcticament es doblaria, necessitant-se al 

voltant de 111 M€ pel fet d’haver de construir 8,5 km de vies des de zero, fins i tot 

en zones interurbanes on no és necessari canviar tota la infraestructura actual.  

Figura 12. Etapes d’un condicionament a tren-tramvia progressiu, sense 

desmantellament integral d’infraestructura prèvia 

 

• S’elimina la demanda de viatgers actual, que es traspassarà generalment a la 

carretera. Al cap d’un temps serà molt més difícil justificar la inversió del 

TramCamp.  
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6.3 Qüestionament de la viabilitat econòmica i la previsió d’implantació del 

TramCamp al projecte urbanístic municipal de “Via Cívica”.  

Existeixen seriosos dubtes de què la “Via Cívica” projectada per l’ajuntament de Salou 

sigui viable a curt termini i integri veritablement les necessitats infraestructurals d’un 

tren-tramvia: 

• El desmantellament integral del ferrocarril no assegura la reurbanització de la 

traça actual. Segons el propi ajuntament de Salou, la reurbanització de la traça 

ferroviària, per sí sola, exigeix una inversió de 60 milions d’euros, pels quals 

caldria generar plusvàlues urbanístiques en base a noves edificabilitats que no 

estan assegurades (Salou construirá 600 viviendas cuando se desmantele la vía del 

tren, vegeu pàg. 16 del Diari de Tarragona, 29/07/2012). Més endavant 

l’ajuntament apel·lava a la Generalitat per finançar part d’aquest cos lligant-lo 

amb l’operació del Centre Recreatiu Turístic, abans conegut com a “Barcelona 

World” (El trazado de la vía del tren serà sustituído por una avenida comercial y de 

servicios, vegeu pàg. 21 del Diari de Tarragona, 25/01/2015). Existeixen 

nombrosos casos on la desaparició d’una via ferroviària no ha estat seguida de la 

seva urbanització immediata per problemes econòmics (Vilafranca del Penedès, 

Burgos, l’Aldea...). 

• No s’han mostrat projectes concrets de l’encaix del TramCamp a la “Via Cívica” en 

planta ni secció. Únicament s’han mostrat renders difusos i mapes a gran escala, 

on no existeix un treball d’encaix urbà mínimament acceptable. 

• La “Via Cívica” projectada per l’ajuntament de Salou encareix el projecte de 

tranviarització simple pel fet d’incorporar un aparcament subterrani, que res té a 

veure amb les necessitats bàsiques de millora del transport públic.  
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6.4 L’estació de Port Aventura no mantindrà la connectivitat ferroviària de 

Salou perquè quedarà aïllada i connectada únicament amb Tarragona 

La variant Vandellòs – Vila-seca / Camp de Tarragona està pràcticament enllestida però 

no així les propostes municipals per convertir el baixador de Port Aventura en un 

“macrointercanviador” de trens d’alta velocitat, rodalies, tramvia i autobús interurbà (Pere 

Granados: “La estación de Port Aventura será intermodal”, vegeu pàg. 9 del Diari de 

Tarragona, 13/05/2015). Tampoc no ha prosperat la idea de fer una nova estació una mica 

més endavant al mateix ramal, davant l’Hotel Regina, també en cul-de-sac.  

Pel moment, l’únic segur és que Port Aventura perdrà totes les circulacions regionals de 

la línia R16 (Barcelona-Tortosa), que s’encaminaran per la nova variant. El Ministeri de 

Foment descartava la idea del “macrointercanviador”, que a part d’un edifici i més vies, 

requeria construir una sèrie de costosos ramals ferroviaris en ample internacional 

procedents des de la línia d’alta velocitat (Fomento descarta construir una nueva estación 

de tren en Salou, vegeu pàg. 17 del Diari de Tarragona, 01/12/2015). 

Tot i així, l’alcalde de Salou considera que la ciutat manté la seva connectivitat ferroviària 

(Pere Granados: “Salou té una bona connexió amb la xarxa ferroviària”, vegeu Laciutat.cat de 

18-01-2018). Les entitats promotores del ferrocarril al Camp de Tarragona ja advertíem 

que els plans municipals no eren viables pels següents motius: 

• No és operatiu un model ferroviari d’alta velocitat amb 4 estacions en un radi de 

10 quilòmetres: Camp de Tarragona (existent, a Perafort), estació “central” del 

Camp de Tarragona (projectada al sud de l’aeroport de Reus i defensada per 

l’ajuntament de la població), estació urbana de Tarragona (projectada de forma 

soterrada i defensada per l’ajuntament de la població) i una quarta a Port Aventura 

(projectada i defensada per l’ajuntament de la població).  

• El servei d’alta velocitat només pot aspirar a tenir una estació per als trens de llarg 

recorregut del Corredor Mediterrani, mentre que la mobilitat quotidiana necessita 

diverses estacions, cèntriques i ben connectades amb els serveis i centres 

generadors de mobilitat. Malauradament les propostes per als serveis quotidians 

(tren-tramvia, rodalies i regionals d’alta velocitat) no han estat al focus de les 

inversions ni del debat polític.  

• Les estacions amb cul-de-sac tenen menys demanda potencial que les que 

s’integren en una línia amb més destinacions. L’estació de Port Aventura perdrà 

tots els serveis de la R16 i com a estació única d’un ramal en cul-de-sac podrà 

aspirar a pocs serveis ferroviaris, en estar en competència amb la línia general de 

Tortosa (R16 per la nova variant) i Reus (R15) degut a les limitacions de capacitat 

del tram Tarragona – Sant Vicenç de Calders. L’únic servei sense restricció de 

freqüència seria una llançadora entre Port Aventura i Tarragona, però aquest 

servei ja quedaria cobert pel servei del TramCamp, que sumaria més demanda en 

poder endinsar-se fins el centre de Salou i de Cambrils.  
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7. Accions de la PTP i la PDF per posar en coneixement la societat i les 

administracions d’aquestes problemàtiques 

Durant molt de temps les entitats defensores del ferrocarril al Camp de Tarragona hem 

tingut una voluntat d’enteniment amb les administracions local i autonòmica.  

Malauradament les principals advertències i preocupacions mostrades en aquesta queixa 

han estat veritablement escoltades pels ajuntaments de Cambrils i de Salou.  

 

Actes públics 

 

14-11-2011. Presentació de la PTP a Tarragona: “La PTP proposa 11 mesures per a què 

el transport públic tingui un paper central als Jocs de Tarragona 2017” 

22-03-2012. Presentació de la PTP a Reus: “Conferència al cercle d’infraestructures i 

Cambra de Comerç de Reus”  

17-02-2015. Presentació de la PTP a Tarragona: “Salvem la línia ferroviària costanera 

de TGN: integració SÍ, supressió NO” 

12-03-2015. Debat organitzat per PTP, PDF i amb totes les forces polítiques de 

l’ajuntament de Cambrils.  

10-10-2016. Acte “Ja n’hi ha prou” de la PDF, Plataforma Trens Dignes de les Terres de 

l’Ebre, PTP i nodrida representació dels ajuntaments del Corredor Tarragona-

Reus/Tortosa a Vila-seca. “Manifest en defensa del ferrocarril al Camp de Tarragona i 

Terres de l’Ebre”.  

12-07-2017. Presentació estudi de la PTP i PDF a Tarragona. La PDF.Camp i la PTP 

presenten un estudi diagnòstic i propostes per revifar el ferrocarril al Camp de 

Tarragona 

 

Reunions amb administracions públiques o partits polítics 

 

18-07-2013. Reunió PTP i Departament de Territori i Sostenibilitat amb Ricard Font i 

Xavier Flores sobre la situació ferroviària al Camp de Tarragona. 

19-02-2014. Reunió PTP i Departament de Territori i Sostenibilitat amb Ricard Font.  

12-03-2015. Reunió PTP, PDF i ajuntament de Cambrils, amb l’alcaldessa Mercè 

Dalmau.  

20-03-2015. Reunió amb el candidat d’ERC a Salou 

https://transportpublic.org/la-ptp-proposa-11-mesures-per-a-que-el-transport-public-tingui-un-paper-central-als-jocs-de-tarragona-2017/
https://transportpublic.org/la-ptp-proposa-11-mesures-per-a-que-el-transport-public-tingui-un-paper-central-als-jocs-de-tarragona-2017/
https://transportpublic.org/conferencia-al-cercle-dinfraestructures-qel-fc-al-camp-de-tarragonaq/
https://transportpublic.org/conferencia-al-cercle-dinfraestructures-qel-fc-al-camp-de-tarragonaq/
https://transportpublic.org/salvem-la-linia-ferroviaria-costanera-de-tgn-integracio-si-supressio-no/
https://transportpublic.org/salvem-la-linia-ferroviaria-costanera-de-tgn-integracio-si-supressio-no/
https://transportpublic.org/?p=4558
https://transportpublic.org/?p=4558
https://transportpublic.org/?p=6223
https://transportpublic.org/?p=6223
https://transportpublic.org/?p=6223
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25-05-2015. Reunió PTP, PDF i ajuntament de Salou, amb l’alcalde Granados.  

29-05-2015. Reunió PTP i Departament de Territori i Sostenibilitat amb Ricard Font.  

 

18-05-2016. Reunió amb l’ajuntament de Tarragona, amb el Sr. Milà, regidor 

d’urbanisme. 

21-06-2016. Reunió PTP, PDF i ajuntament de Cambrils, amb l’alcaldessa Camí 

Mendoza. 

18-07-2016. Reunió PTP, PDF i ajuntaments de Salou, amb l’alcalde Granados.  

17-03-2017. Reunió PTP i M.H. President de la Generalitat Carles Puigdemont. El 

President manifesta estar informat dels estudis de la Generalitat per tranviaritzar el 

tram Cambrils – Port Aventura. Es fa un comunicat: “La PTP celebra la 1a trobada oficial 

amb un President de la Generalitat, el Molt Honorable Carles Puigdemont”. 

25-05-2017.  Reunió PTP, PDF i ajuntament de Salou, amb l’alcalde Pere Granados. Es 

fa un comunicat “L’Alcalde Granados confirma a la PTP i la PDF.Camp que l’ajuntament 

de Salou aposta pel TramCamp” 

12-07-2017.  Reunió PTP, PDF i ajuntament de Tarragona, amb el Sr. Milà (regidor 

d’urbanisme) 

10-10-2017. Reunió PTP, PDF i el coordinador general del Ministeri de Foment per al 

Corredor Mediterrani. Es fa un comunicat: “La PDF.Camp i la PTP presenten al delegat 

de Foment per al Corredor Mediterrani un estudi per evitar l’aïllament del Camp de 

Tarragona” 
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8. Conclusions 

• La petició de desmantellament ferroviari integral reclamada pels ajuntaments de 

Salou i de Cambrils eliminaria dues estacions dels respectius centres urbans i 

perjudicaria la mobilitat de prop de 675.000 passatgers, les alternatives dels quals 

seran estacions més allunyades i, en el cas de Salou, afegiria el problema d’un 

menor servei (Port Aventura). La conseqüència directa seria un ús més intensiu del 

vehicle privat i dels autobusos subsidiaris de la congestió viària, que entra en 

contradicció amb la Llei de mobilitat 9/2003, les Directrius Nacionals de Mobilitat 

i amb la Llei de canvi climàtic 16/2017. El desmantellament ferroviari sense un 

projecte de TramCamp finançat i amb terminis provoca una greu afectació a la 

mobilitat de milers de persones. 

• Per primera vegada a Catalunya, uns alcaldes tramiten un desmantellament 

integral en comptes d’una integració urbanística per resoldre problemes associats 

a passos a nivell o permeabilitat urbana. Es consumaria el 1r desmantellament 

d’un ferrocarril de Rodalies de Catalunya en democràcia. 

• La planificació ferroviària de Salou per connectar-se amb el Corredor Mediterrani 

ha estat un fracàs, i l’estació de Port Aventura quedarà únicament connectada amb 

Tarragona.  

• Un desmantellament integral, com el que demanen els ajuntaments de Salou i 

Cambrils, dificultarà extraordinàriament la possibilitat d’implantar el tren-tramvia 

(TramCamp) entre Tarragona, Port Aventura, Salou i Cambrils. Construir un tramvia 

des de zero als 8,5 quilòmetres que separen Port Aventura de Cambrils, costaria 

pràcticament el doble que condicionar dos quilòmetres de travessia urbana de la 

línia a Salou d’una banda i a Cambrils per l’altra. Generalment els trens-tramvia 

parteixen de remodelacions d’infraestructures preexistents, com és el cas de la 

línia Alacant- Benidorm. 

• El desmantellament integral contradiu l’ordenament urbanístic oficialment 

aprovat per la Generalitat de Catalunya al Pla Territorial Parcial del Camp de 

Tarragona, on es distingeix clarament entre “Desafectació ferroviària” per al tram 

l’Hospitalet de l’Infant – Cambrils, del de “Condicionament a tren-tramvia” per al 

tram Cambrils-Port Aventura. 

• El desmantellament integral no pot fer-se de manera unilateral per part del 

Ministeri de Foment d’acord amb la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. D’acord amb 

la Llei, la Generalitat ha de poder rebre la línia fent-se càrrec del seu manteniment 

i aplicar-hi el projectat TramCamp, pel qual té competències plenes d’acord amb 

la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
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1. ANTECEDENTS

1.1. L'objecte de les queixes 

En  data  2  de  febrer  de  2018  l'Associació  per  la  Promoció  del  Transport  Públic  (en
endavant, PTP) i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat (PDFCAMP)
van presentar  una queixa  referida al  desmantellament  de la  línia  de ferrocarril  Port
Aventura – Salou – Cambrils – Mont-roig del Camp – l'Hospitalet de l'Infant.

Segons s'exposa en la queixa, aquest desmantellament deixa sense cap alternativa que
faciliti o millori la vida de les persones usuàries de la xarxa de Rodalies de Catalunya,
atesa la llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte als nuclis de població
més  importants,  com  ara  Salou  i  Cambrils,  que  –a  més– perden  la  connexió  entre
aquestes.

A més, la queixa afegeix els arguments següents:

• El desmantellament de la línia contradiu les determinacions urbanístiques del
Pla  territorial  parcial  del  Camp  de  Tarragona  (aprovat  per  l’Acord  de  Govern
4/2010  de  12  de  gener  de  2010),  en  què  es  recullen  les  actuacions  de
“Condicionament Tren-Tramvia” (article 4.5 de les Normes d'ordenació):

“f)  Les  millores  d’infraestructura i/o  de gestió  en el  sistema ferroviari  i
tramviari tenen un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures
de mobilitat i transport. 

g) El tramvia del Camp de Tarragona o Tram Camp és un projecte específic
d’aquest àmbit territorial que es troba recollit en el Pla d’infraestructures
del  transport  de Catalunya  (PITC).  El  projecte  es  formula  a  partir  de la
reconversió dels trams ferroviaris desafectats i de la utilització compartida
dels trams ferroviaris que el Pla assenyala, i de la construcció, si escau, de
nova  infraestructura.  El  seu  traçat  definitiu  queda  condicionat  als
corresponents estudis informatius.” 

• Les  determinacions  anteriors  relatives  al  condicionament  d'un  tren-tramvia
queden diferenciades de les relatives a la “desafectació ferroviària” del recorregut
de la línia en el tram Cambrils – Mont-roig del Camp – l'Hospitalet de l'Infant.

• La  Llei  9/2003,  de  13  de  juny,  de  la  mobilitat,  i  les  Directrius  nacionals  de
mobilitat que la despleguen contradiuen l'opció del desmantellament d'una línia
que afectaria dràsticament  les opcions de mobilitat en transport públic  de les
persones usuàries.

• El  desmantellament  també  comportaria  conseqüències  rellevants  de  caràcter
ambiental i social a la regió del Camp de Tarragona.

• El desmantellament no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, de 29 de
setembre, del sector ferroviari (articles 4 i 11), ja que no s'ha optat pel seu traspàs
previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els informes pertinents.

Les altres queixes rebudes també exposen el següent:

2



• Les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, la qual
cosa es tradueix en una mitja hora a peu, aproximadament.  A Salou, l’estació
més propera al centre serà la de Port Aventura, amb menys trens que els actuals;
i a Cambrils, estarà situada al costat de l’autopista. Cap de les dues alternatives
és adequada si no es vol o no es pot utilitzar el cotxe. 

• Les  estacions  del  centre  de  Salou  i  de  Cambrils  són  utilitzades  cada  any  per
675.000 persones usuàries. Si es desmantella la línia, aquestes persones veurien
notablement  retallat  el  seu  dret  a  la  mobilitat.  El  sistema  de  Rodalies  de
Catalunya  i la política de promoció del transport públic no es poden permetre
perdre una línia ferroviària sense una alternativa efectiva i immediata.

• La  conversió  de  la  línia  actual  en  un  tren-tramvia  permetria  integrar  la
infraestructura en el teixit urbà de manera adequada i segura, alhora que ja no
suportaria el pas de trens d'alta velocitat o de mercaderies, que circularan pel
nou corredor mediterrani. 

• Hi  ha  exemples  d'altres  aglomeracions  urbanes  que  han  reconvertit  línies
ferroviàries  a línies  de tramvia  (Alacant-Benidorm o Cadis-San Fernando)  i  de
tecnologia per a material rodant (trens, combois, vagons) aptes per circular en
xarxes mixtes de tren-tramvia.

• L'eficiència en l'ús dels recursos públics aconsella destinar el pressupost previst
per al desmantellament de la línia ferroviària a la seva conversió en paral·lel en
una  línia  de  tren-tramvia  adequadament  integrada  en  la  trama  urbana  dels
municipis  de  Salou  i  Cambrils.  Aquesta  opció  permet  un  estalvi  de  recursos
gràcies  a  l'aprofitament  de  bona  part  de  la  infraestructura  i  dels  elements
auxiliars existents, sense dilatar la implantació del sistema tren-tramvia a una
fase  posterior,  futura  i  sense  data  prevista,  tal  com  recull  l'Acord  per  a  les
infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tarragona, presentat el 19 d'abril
de 2018 pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

• La substitució del servei de Rodalies de Catalunya per a les persones usuàries de
Cambrils i Salou per un servei d'autobús interurbà no s'ajusta als requeriments
de reducció en un 50% de la dependència dels combustibles fòssils, especialment
dels derivats del petroli en l'àmbit del transport rodat.

1.2. Les actuacions dutes a terme pel Síndic

En data 13 de febrer de 2018 es va sol·licitar informació sobre l'assumpte al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Infraestructures i
Mobilitat) i als ajuntaments de Cambrils i Salou.

En data 2 de març de 2018 es va rebre l'informe de l'Ajuntament de Salou.

En  data  16  de març  de 2018  es  va  reclamar  l'informe al  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat i a l'Ajuntament de Cambrils.
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En  data  9  d'abril  de  2018  es  va  rebre  l'informe  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat.

En la  data  d'aquesta  resolució,  l'Ajuntament  de Cambrils  no ha fet  arribar  al  Síndic
l'informe sol·licitat. 

En la  data  d'aquesta  resolució,  l'Ajuntament  de Cambrils  no ha fet  arribar  al  Síndic
l'informe  sol·licitat  i,  fins  ara,  el  Síndic  ha  rebut  226  queixes  relatives  a  aquest
assumpte.

2. CONSIDERACIONS

2.1. Les actuacions del Síndic amb relació als serveis ferroviaris a Catalunya

El Síndic, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la seva llei reguladora, té la
funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i el
mateix Estatut. Amb aquesta finalitat, el Síndic supervisa l’activitat de l’Administració
de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de
les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès
general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les
altres persones amb un vincle contractual amb l’Administració de la Generalitat i amb
les  entitats  públiques  que  en  depenen.  El  Síndic  també  supervisa  l’activitat  de
l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que
en depenen. 

No hi ha dubte que el transport per ferrocarril és un servei essencial, bàsic i d’interès
general,  però per sobre de tot, sovint,  imprescindible per a la  vida quotidiana de les
persones. Només cal pensar en quines són les conseqüències per al dia a dia quan n’hi
ha una interrupció, ja que afecta de ple béns i drets protegits constitucionalment, com
ara el dret a la mobilitat i a la lliure circulació, el dret al treball, el dret a l’educació, etc.
El ferrocarril,  el metro o el tramvia són mitjans de transport que presten servei a un
gran nombre de persones que ha anat creixent de manera constant.

L’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya  (EAC)  determina  que  els  poders  públics  han  de
promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat,
que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i garanteixin
l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda (article 48). 

Al costat d’això, l’EAC també disposa que els poders públics han de garantir la protecció
de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors
i usuaris (article 49). 

Tanmateix, cal assenyalar que l’actuació de la institució en aquests assumptes no és
nova. Des de fa anys el Síndic ha intervingut en relació amb els serveis ferroviaris i la
mobilitat, tant per la via de l’estudi de les queixes que formulen les persones de manera
individual  com  en  el  marc  d’actuacions  d’ofici  o  informes  monogràfics  que  tracten
problemàtiques d’abast més general. Per exemple, en són una bona mostra els informes
corresponents als anys 2007 i 2008, presentats al Parlament de Catalunya, o l'informe
monogràfic  Els  drets  de  les  persones  en  els  serveis  ferroviaris  a  Catalunya ,  presentat  al
Parlament de Catalunya el mes d'octubre de 2016.
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Aquest  informe,  disponible  en  el  web  de  la  institució
(http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4217/Informe%20drets%20servei%20ferroviari%20a
%20Catalunya_ok.pdf),  recull  fins  a  75  recomanacions  i  suggeriments  que el  Síndic  ha
proposat a les administracions públiques per millorar els serveis ferroviaris a Catalunya,
en  relació  amb  el  dret  a  la  mobilitat  de  les  persones,  les  responsabilitats  de  les
administracions  competents,  les  infraestructures,  l'accessibilitat,  la  informació  i
l'atenció a les persones, l'atenció a les queixes i reclamacions, o els preus i les tarifes
socials. 

Per la seva relació amb l'objecte d'aquesta queixa, interessa destacar aquí algunes de les
recomanacions que conté l'informe presentat l'octubre de 2016:

• S’ha de superar la concepció de la persona com a simple usuària d’una empresa
de transport per avançar cap a la consideració de la persona com a titular del dret
a la mobilitat a un preu assequible amb relació a un servei bàsic com ara el del
transport de persones. En aquest informe el concepte de ferrocarril inclou el tren,
el metro i el tramvia. 

• La utilització dels serveis públics de transport constitueix un element essencial
per  garantir  el  dret  de  mobilitat  i  la  plena  igualtat  de  les  persones  amb
discapacitat, perquè la mobilitat és un aspecte rellevant per fer possible l’accés a
les  diverses  activitats  de  la  vida  de  les  persones  i,  per  tant,  n’afavoreix  la
integració. 

• Els poders públics han de promoure polítiques de transport i  de comunicació,
basades  en  criteris  de  sostenibilitat,  que  fomentin  la  utilització  del  transport
públic i la millora de la mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per a les persones
amb mobilitat reduïda. Així ho determina l’article 48 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya. D’acord amb això, les administracions han de fer una política activa
de  promoció  de  la  mobilitat  sostenible,  i  han  de  promoure  la  igualtat  i
l’autonomia de les persones (incloses les persones amb diversitat funcional) com
a objectiu preferent. En aquest sentit, s’ha de destacar la importància d’impulsar
totes  les  accions  necessàries  per  assegurar  l’accessibilitat  dels  entorns,  els
productes i els serveis en el transport per ferrocarril. 

• Totes  les  persones  tenen  dret  a  accedir  en  condicions  d’igualtat  als  serveis
públics  i  als  serveis  econòmics  d’interès  general.  D’acord  amb  això,  les
administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de
qualitat  d’aquests  serveis,  amb independència  del  règim de prestació.  Així  ho
determina l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

• El conjunt d’activitats pròpies del  sistema de transport públic  urbà i interurbà
integrat de Catalunya té la consideració de servei d’interès general de caràcter
universal, com a mitjà per fer possible la igualtat d’oportunitats en l’exercici dels
drets de les persones i assolir els objectius de cohesió social i territorial, amb la
correlativa  obligació  de  les  administracions  públiques  competents  en  aquesta
matèria de garantir l’accés de totes les persones a aquest servei, a tot el territori i
en condicions d’igualtat i d’equitat. 

5

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4217/Informe%20drets%20servei%20ferroviari%20a%20Catalunya_ok.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4217/Informe%20drets%20servei%20ferroviari%20a%20Catalunya_ok.pdf


2.2. El foment del transport públic i la mobilitat sostenible

L’eficiència en el desplaçament de les persones és un objectiu fonamental de la política
europea de transport, ja que contribueix, sens dubte, al foment del transport col·lectiu
en detriment del transport privat, fonamentalment per carretera, que genera uns costos
econòmics més alts. 

Pel  que  fa  al  transport  per  ferrocarril,  la  Directiva  reguladora  de  l’espai  ferroviari
europeu únic recorda que l’augment de la integració del sector del transport a la Unió
Europea  és  un  element  essencial  de  la  realització  del  mercat  interior  i  que  els
ferrocarrils són vitals perquè el sector del transport de la Unió Europea es dirigeixi cap a
la consecució d’una mobilitat sostenible (Directiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i
del  Consell  de  21  de  novembre  de  2012,  per  la  qual  s’estableix  un  espai  ferroviari
europeu únic).

Com s'ha indicat, l’EAC determina que els poders públics han de promoure polítiques de
transport  i  de  comunicació,  basades  en  criteris  de  sostenibilitat,  que  fomentin  la
utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per
a les persones amb mobilitat reduïda (article 48). 

D’acord amb això, el  legislador  català  va aprovar  la  Llei  9/2003,  de 13 de juny,  de la
mobilitat, que defineix la mobilitat com a servei d’interès general de caràcter universal
(article 3 bis afegit per la disposició final primera de la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de
finançament del sistema de transport públic de Catalunya) en els termes següents: 

“El conjunt d’activitats pròpies del sistema de transport públic urbà i interurbà
integrat de Catalunya té la consideració de servei d’interès general de caràcter
universal, com a mitjà per a fer possible la igualtat d’oportunitats en l’exercici
dels drets de la ciutadania  i  assolir  els  objectius de cohesió social  i  territorial,
amb  la  correlativa  obligació  de  les  administracions  públiques  competents  en
aquesta matèria de garantir l’accés de totes les persones a aquest servei, a tot el
territori i en condicions d’igualtat i d’equitat.” 

La Llei 9/2003 té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de respondre
una gestió de la mobilitat  de les persones dirigida a la  sostenibilitat  i  la  seguretat,  i
determinar  els  instruments  necessaris  perquè  la  societat  catalana  assoleixi  els  dits
objectius i per garantir a tota la ciutadania una accessibilitat amb mitjans sostenibles.
Aquesta llei té com a principis inspiradors, entre d’altres, els següents: 

• El  dret  de  les  persones  a  l’accessibilitat  en  unes  condicions  de  mobilitat
adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible. 

• La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de
persones com de mercaderies. 

• El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu. 

• L’impuls d’una mobilitat sostenible. 
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Segons la Llei, els objectius que han de satisfer les polítiques de mobilitat que s’apliquin
a Catalunya són diversos, tot i que cal destacar els següents: 

• Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport
públic i col·lectiu. 

• Establir  mecanismes  de  coordinació  per  aprofitar  al  màxim  els  transports
col·lectius, siguin transports públics o transport escolar o d’empresa. 

• Introduir  de  manera  progressiva  els  mitjans  teleinformàtics  i  les  noves
tecnologies en la gestió de la mobilitat, amb l’objectiu de garantir una mobilitat
racional, ordenada i adequada a les necessitats de les persones. 

Aquesta llei ha estat desplegada per la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del
sistema de transport públic de Catalunya, que determina que l’objectiu de la Llei s’ha
d’assolir amb l’aplicació, al conjunt del sistema de transport públic de Catalunya, dels
principis i els criteris d’ordenació i de gestió següents: 

a) Ús òptim del conjunt dels recursos de mobilitat. 

b) Prioritat dels mitjans de transport públics col·lectius. 

c) Garantia d’accessibilitat, flexibilitat, eficiència i equitat social.

d) Reequilibrament territorial.

e) Integració  dels  diversos  sistemes  de  transport  i  garantia  d’interoperabilitat  i
intermodalitat. 

f) Optimització  dels  impactes  socioeconòmics,  amb la  maximització  del  benefici
comú, tenint en compte la capacitat econòmica dels usuaris. 

g) Avaluació  de  les  alternatives  de  mobilitat  existents  entre  un  origen  i  una
destinació determinats i priorització de les que siguin més eficients en termes
ambientals i econòmics. 

h) Consideració  dels  efectes  externs  dels  diversos  modes  de  transport  públic
col·lectiu.

A  més,  la  Llei  dedica  la  disposició  addicional  sisena  a  la  promoció  de  la  mobilitat
sostenible  i  determina  que  l’Administració  de  la  Generalitat,  els  organismes  que  en
depenen  i  la  resta  d’administracions  públiques  han  de  fer  una  política  activa  de
promoció de la mobilitat sostenible amb relació als centres de treball respectius, que ha
d’incloure,  entre d’altres,  la  promoció de les mesures fiscals  d’incentiu vigents i  una
gestió adequada dels aparcaments. 

Finalment,  en  aquesta  línia,  cal  remarcar  que  la  sostenibilitat  ambiental  és  un dels
objectius  del  Pla  d’infraestructures  del  transport  de  Catalunya  (2006-2026)19  (en
endavant,  PITC).  Per  contribuir  al  compliment  dels  compromisos  internacionals  de
reducció d'emissions a l'atmosfera, els consums d’energia i les emissions de diòxid de
carboni  a  l’atmosfera  generats  pel  transport  interurbà  haurien  de  disminuir,  tot  i
l’augment previsible de la mobilitat. Per fer-ho possible, el PITC proposa, en línia amb el
Llibre  blanc  de transport  de la  Unió  Europea  i  del  Pla  estratègic  d’infraestructures  i
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transport (2005-2020) del Ministeri de Foment, augmentar significativament la quota del
ferrocarril  i  del  transport públic en el  repartiment modal,  tant en l’àmbit de viatgers
com en el de mercaderies. 

Així, el PITC incrementa substancialment les inversions en infraestructura ferroviària,
estableix  com  a  prioritàries  les  inversions  als  entorns  amb  més  congestió  viària  i
afavoreix la utilització del mode de transport més apropiat en cada cas des del punt de
vista dels costos totals, incloent-hi les externalitats ambientals. 

2.3. La Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic

L'article 3 de la Llei 16/2017 determina que “són principis d'actuació de l'Administració
pública per a assolir els objectius d'aquesta llei els principis de deguda avaluació, càlcul
objectiu i eficàcia”.

D'acord amb això, la Llei precisa que “el principi de deguda avaluació comporta el deure
dels  poders  públics  d'avaluar  contínuament  i  periòdicament  l'impacte  ambiental  de
qualsevol política pública vigent o prospectiva per tal que el seu resultat s'hagi de tenir
en compte en la presa de decisions respecte a la política concreta”. Així, els principis de
deguda  avaluació,  càlcul  objectiu  i  eficàcia  s'han  de  tenir  en  compte  amb  caràcter
general i, especialment, en els àmbits que detalla la Llei, entre els quals s'inclouen els
transports i la mobilitat, el turisme, l'urbanisme i l'habitatge.

Més en detall, l'article 24 de la Llei especifica que les mesures que s'adoptin en matèria
de  transports  i  mobilitat  han  d'anar  encaminades  a  reduir  la  vulnerabilitat  i  les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per avançar cap a un model de transport
públic,  col·lectiu  i  intermodal  que  no  es  basi  en  la  tinença  de  vehicle  privat  i  que
fomenti  l'ús  generalitzat  del  transport  públic  i  altres  formes  de  transport  sostenible
sense  emissions  de  gasos  amb  efecte  d'hivernacle,  i  concretament  han  d'anar
encaminades a:

• La  racionalització  de  la  demanda  de  mobilitat  i  transport  privat  tant  de
mercaderies  com  de  persones  per  optimar  el  conjunt  de  la  xarxa
d'infraestructures  de  transport  públic  mitjançant  l'adopció  d'instruments  de
gestió, informació i foment del transport públic.

• La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració i la
intermodalitat dels diversos modes de transport, potenciant els modes amb una
menor intensitat en l'ús de combustibles fòssils.

Cal  remarcar  la  vigència  d'aquesta  llei,  especialment  després  que  el  Tribunal
Constitucional  acordés l'aixecament de la suspensió de tots els preceptes impugnats,
excepte de l'article 19.4, per mitjà de la interlocutòria de 21 de març de 2018 emesa en el
recurs d'inconstitucionalitat núm. 5334-2017, promogut pel Govern de l'Estat.

2.4. La Llei estatal 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari
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La Llei 38/2015 regula les infraestructures ferroviàries. La Llei detalla les seves finalitats
en l'article 2 i, entre aquestes, cal destacar les següents:

• Facilitar  el  desenvolupament  de  la  política  europea  comuna  de  transport
ferroviari,  per  afavorir  la  interconnexió  i  la  interoperabilitat  dels  sistemes
ferroviaris i la intermodalitat dels serveis de transport.

• Protegir els interessos de les persones usuàries, amb una atenció especial a les
persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, per garantir els seus drets a
l’accés als serveis de transport ferroviari de viatgers en condicions adequades de
qualitat i seguretat. 

En aquest sentit, l'article 4 de la Llei regula la Xarxa Ferroviària d’Interès General, que
està integrada per “les infraestructures ferroviàries que siguin essencials per garantir un
sistema  comú  de  transport  ferroviari  a  tot  el  territori  de  l’Estat  o  l’administració
conjunta  de  la  qual  sigui  necessària  per  al  funcionament  correcte  d’aquest  sistema
comú de transport, com les vinculades als itineraris  de trànsit  internacional,  les que
enllacin  les  diferents  comunitats  autònomes  i  les  seves  connexions  i  accessos  als
principals nuclis de població i de transport o a instal·lacions essencials per a l’economia
o la defensa nacional”.

El mateix precepte, en l'apartat 3, indica el següent:

“El  ministre  de  Foment  pot  excloure,  amb  l’informe  previ  de  les  comunitats
autònomes afectades,  una determinada infraestructura ferroviària  de la  Xarxa
Ferroviària d’Interès General sempre que hagin desaparegut els motius d’interès
general que en van justificar la inclusió. Aquesta infraestructura ferroviària pot
ser traspassada a la comunitat autònoma corresponent.  L’expedient de traspàs
s’ha  de  promoure  a  instància  de  la  comunitat  autònoma o  del  Ministeri  de
Foment, i ha de ser resolt pel Consell de Ministres.”

A més,  aquesta  previsió  es  complementa  amb  el  que  disposa  l'article  11.2  sobre  la
clausura de línies o trams de la infraestructura ferroviària: 

“Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord de clausura de la línia o el tram afectat,
el  Ministeri  de  Foment  ho  ha  de  posar  en  coneixement  de  les  comunitats
autònomes  i  entitats  locals que  puguin  resultar  afectades.  Si  les  comunitats
autònomes o entitats locals  no assumeixen el  finançament  per administrar la
línia  ferroviària  o  el  tram  de  línia,  el  Consell  de  Ministres  n’ha  d’acordar  la
clausura, o, si s’escau, el traspàs a la comunitat autònoma corresponent en els
termes que preveu l’article 4.3.”

Tanmateix,  i  a  partir  de  la  informació  de  què  disposa  aquesta  institució,  no  hi  ha
constància de l'emissió per part de la Generalitat de Catalunya de l'informe previ que
exigeix l'article 4.3 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari. Tampoc no
es  té  coneixement  de  la  comunicació  del  Ministeri  de  Foment  a  la  Generalitat  de
Catalunya  o  els  ajuntaments  de Cambrils  i  Salou  amb caràcter  previ  a  l’adopció  de
l’acord de clausura de la línia, tal com determina l'article 11.2 de la Llei 38/2015.

Segons la informació rebuda del Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  l'aleshores
Departament de Política Territorial i Obres Públiques va elaborar i sotmetre a informació
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pública  l'estudi  informatiu  i  l'estudi  d'impacte  ambiental  “Implantació  d'un  sistema
tramviari al Camp de Tarragona” (claus EI-TX-07263 i IA-TX-07263), anunci publicat en
el DOGC núm. 5681, de 29 de juliol de 2010. Segons el Departament, aquesta proposta –
recollida en el  Pla territorial parcial del Camp de Tarragona– s'adreçava “reconvertir el
corredor ferroviari actual entre Cambrils i Port Aventura en un corredor de tren tramvia
amb un alt nivell d'integració urbana”.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat el Síndic del següent:

“Amb aquest objectiu, el Departament [···] va traslladar un escrit a Adif el 20 de
novembre  de  2015  [···]  en  què  se  sol·licita  l'establiment  dels  mecanismes
necessaris per fer possible la continuïtat del corredor ferroviari actual com a línia
de  tren-tramvia  entre  Cambrils  i  Port  Aventura,  i  la  reassignació  dels  fons
previstos  per  al  desmantellament  i  restitució  del  corredor  actual  a  la  nova
configuració  tramviària.  Així  mateix,  aquest  Departament  va  sol·licitar  al
Ministeri  de Foment  l'estudi  conjunt dels  instruments  i  figures operatives  per
implementar els possibles canvis en la titularitat o manteniment d'aquest tram
d'infraestructura, objecte de l'actuació.

Amb aquest  objectiu,  el  Departament  de Territori  i  Sostenibilitat  va  impulsar,
l'any  2016,  la  contractació  d'un  estudi  previ  per  a  la  implantació  d'un  tren
tramvia  al  corredor  Cambrils-Salou-Port  Aventura-Tarragona,  el  qual  està
actualment en redacció. El sistema tren-tramvia previst considera l'aprofitament
parcial de l'esmentat corredor ferroviari costaner, entre Cambrils i Salou, fins a
l'estació de Port Aventura d'Adif.

La Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, estableix en l'article 4.3:
“El  ministre  de  Foment  pot  excloure,  amb  l’informe  previ  de  les  comunitats
autònomes afectades,  una determinada infraestructura ferroviària  de la Xarxa
Ferroviària d’Interès General, sempre que hagin desaparegut els motius d’interès
general que en van justificar la inclusió. Aquesta infraestructura ferroviària pot
ser traspassada a la comunitat autònoma corresponent. L’expedient de traspàs
s’ha  de  promoure  a  instància  de  la  comunitat  autònoma  o  del  Ministeri  de
Foment, i ha de ser resolt pel Consell de Ministres”.

Fins al moment, el Ministeri de Foment no ha donat resposta a l'escrit enviat el
20  de  novembre  de  2015,  en  el  qual  se  sol·licitava  l'aprofitament  i  canvis  de
titularitat del corredor ferroviari, tal com recull la Llei del sector ferroviari. Així
mateix,  tampoc  hi  ha  constància  en  aquest  Departament  de  cap  sol·licitud
d'informe del ministre de Foment per excloure el corredor costaner de la Xarxa
Ferroviària d'Interès General.”

Finalment, cal  assenyalar que la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària de Catalunya,
determina en l'article 39 que “els tramvies que circulen per diversos municipis formen
part del Sistema Ferroviari de Catalunya” i que “el departament competent en matèria
d'infraestructures  i  serveis  de  transport  i  els  ajuntaments  afectats,  d'acord  amb  les
autoritats territorials del transport si n'hi ha i tenen atribuïdes aquestes funcions, abans
d'establir un sistema tramviari,  n'han de determinar les condicions d'integració,  tant
des del  punt  de vista  urbanístic  com de gestió  del  sistema  viari,  per  mitjà  d'un  pla
especial urbanístic del sistema tramviari”. 
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2.5. El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT)

El Pla territorial parcial  del Camp de Tarragona (aprovat per l’Acord del  Govern de la
Generalitat  4/2010 de 12 de gener de 2010)  recull  les actuacions  de “Condicionament
Tren-Tramvia” en l'article 4.5 de les seves normes d'ordenació, en els termes següents:

“f) Les millores d’infraestructura i/o de gestió en el sistema ferroviari i tramviari
tenen un caràcter  estratègic  i  prioritari dins les infraestructures de mobilitat i
transport.

g)  El  tramvia  del  Camp  de  Tarragona  o  Tram  Camp  és  un  projecte  específic
d’aquest  àmbit  territorial  que es  troba recollit  en  el  Pla  d’infraestructures  del
transport de Catalunya (PITC). El projecte es formula a partir de la reconversió
dels  trams  ferroviaris  desafectats  i  de  la  utilització  compartida  dels  trams
ferroviaris  que  el  Pla  assenyala,  i  de  la  construcció,  si  escau,  de  nova
infraestructura.  El  seu  traçat  definitiu  queda  condicionat  als  corresponents
estudis informatius.”

D'acord amb l'article 1.3 de les seves normes d'ordenació, “el Pla territorial parcial del
Camp  de  Tarragona, que  desenvolupa  el  Pla  territorial  general  de  Catalunya,  s’ha
redactat d’acord amb la legislació territorial, sectorial i urbanística vigent, com també
amb la resta de disposicions legals aplicables”.

Per aquest motiu, s'especifica  que “les determinacions del Pla són sense perjudici  de
l’observança  obligatòria  de  les  lleis  i  reglaments  de  l’Estat  i  de  la  Generalitat  de
Catalunya relatives a qualsevol matèria de caràcter sectorial present en el territori, en
especial  totes  les  disposicions  d’obligat  compliment  referents  a  les  infraestructures
viària, ferroviària [···].”

En aquest sentit, el PTPCT té com una de les seves finalitats que “el desenvolupament
sigui sostenible” i, per tant, reclama “fer de la mobilitat un dret i no una obligació” (punt
12 de l'article 1.4.e).

Cal  recordar  que  l'article  1.10  –sota  el  títol  d'obligatorietat– assenyala  que  “les
administracions públiques, les entitats que en depenen i els particulars estan obligats a
complir les determinacions i les disposicions que estableix el Pla”. En conseqüència amb
això, els municipis tenen l'obligació d'ajustar el planejament urbanístic municipal a les
determinacions del PTPCT.

El  POUM de Cambrils  va ser aprovat  definitivament  per la  Comissió d'Urbanisme de
Tarragona en sessió d'1 de desembre de 2005. Per la seva banda, el POUM de Salou va ser
aprovat  definitivament  per  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Tarragona  en  sessió  d'1
d'octubre de 2003.

El  mateix  PTPCT  determina  que  la  seva  aprovació  comporta  que  el  planejament
urbanístic  vigent  s’haurà d’adaptar  progressivament  a  les  determinacions  del  PTPCT
d’acord  amb  el  que  disposa  l'article  1.16.  El  PTPCT  estableix  la  recomanació  que  el
planejament urbanístic vigent, mitjançant els instruments de desenvolupament al seu
abast, incloses les modificacions puntuals, s’ajusti als principis i objectius que propugna
el PTPCT.
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Així, el planejament urbanístic general que es revisi, els plans parcials de delimitació i
les modificacions de planejament urbanístic vigent que augmentin el conjunt del sòl
urbà més el sòl urbanitzable s’han d'adaptar a les determinacions del PTPCT. Igualment,
els  plans  urbanístics  municipals  que  s’aprovin  després  de l’entrada  en vigor  del  Pla
territorial  han  de contenir  dins  la  memòria  un apartat  explicatiu  i  justificatiu  de la
conformitat de les propostes del Pla d’ordenació urbanística amb les determinacions del
PTPCT.

Cal tenir present també que cal un informe del Programa de planejament territorial per
a  l’aprovació  dels  plans  i  projectes  que  incideixin  de  manera  destacada  en  el
desenvolupament de l'àmbit territorial  del  PTPCT. Aquest informe és preceptiu per a
l’aprovació  de  diversos  plans  i  projectes  (com  ara  els  estudis  informatius
d’infraestructures de mobilitat); a més, en els plans urbanístics d’iniciativa municipal,
l’informe l'ha de sol·licitar l’ajuntament un cop aprovats inicialment aquests.

Per facilitar aquesta adaptació del planejament urbanístic al PTPCT, el Departament de
Territori i Sostenibilitat “ha d’establir programes d’ajuda per a fomentar els processos
d’adequació  del  planejament  urbanístic  i  pot  adoptar  mesures  per  a  promoure  de
manera  específica  aquelles  adaptacions  que  siguin  més  necessàries  pel  grau  de
desajustament  entre  les  determinacions  del  planejament  urbanístic  vigent  i  les
propostes del Pla territorial” (article 1.16, apartat 8).

Val a dir que la relació entre el planejament territorial i l'urbanístic s'ha d'entendre com
una  relació  complexa  basada  en  tres  principis  bàsics,  un,  de  caràcter  funcional  o
procedimental: la coherència o jerarquia; un altre, de caràcter instrumental: l'obligació
del  planejament  urbanístic  de  facilitar  el  compliment  del  planejament  territorial;  i,
finalment, un altre de naturalesa substantiva i finalista: el concepte de sostenibilitat del
territori com a element complementari de comparació per verificar el compliment de la
necessària adequació del planejament urbanístic al territorial.

En qualsevol  cas,  ja  sigui  per l'aplicació  conjunta o separada d'aquests  principis,  cal
concloure la prevalença dels instruments d'ordenació territorial sobre els urbanístics.
L'obligació que el planejament urbanístic sigui coherent amb el planejament territorial
es  proclama  des  de  la  normativa  reguladora  de  l'ordenació  territorial  i  urbanística
(article 11.4 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial; article 5.4 de la
Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, i
articles 13.2, i 87.3.a) i 4.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme).

2.6. Altres documents que cal tenir en compte

2.6.1. El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (2006-2026)

Aquest pla té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de
novembre,  de política  territorial,  i  de pla específic  a l'efecte  del  que estableix la  Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

El document de “Propostes per a la xarxa ferroviària” assenyala el següent:

“Tramvia del Camp de Tarragona (Tramcamp)
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Implantació  d'un sistema tramviari  al  Camp de Tarragona.  Atesa la  distància
entre  nuclis  s'analitzarà  la  possibilitat  que  sigui  un  sistema  de  tren  tramvia.
L'estimació pressupostària d'aquesta actuació és de 200 M €.”

Aquest pla va ser aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol, i no consta que hagi estat
modificat.

2.6.2.   El projecte del Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona

De conformitat amb l'article 7 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, els plans
directors  de  mobilitat  tenen  per  objecte  el  desenvolupament  territorialitzat  de  les
directrius nacionals de mobilitat.

L’elaboració, tramitació i avaluació del Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona
és una de les funcions que corresponen a l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat) del
Camp  de  Tarragona,  tal  com  estableix  la  mateixa  Llei  9/2003.        

Tal com s'indica en el web de l'ATM (www.atmcamptarragona.cat/informacio-pdm),  l'octubre
de 2007 es va iniciar el procés d’elaboració i de redacció del Pla director de mobilitat del
Camp de Tarragona, que no consta que hagi estat aprovat en data d'avui. Tanmateix, el
mateix web recull un projecte del Pla director de mobilitat, que, en el document “Doc 3
propostes”  (publicat  el  22 de desembre  de 2011),  indica  el  següent  sobre  el  sistema
tramviari del Camp de Tarragona (Tramcamp):

“El Tramcamp, a diferència de les rodalies, no és mode connexió ràpida entre les
principals localitats del Camp de Tarragona, sinó que és un mode transport que
vertebra i facilita la mobilitat intramunicipal i intermunicipal de curta i mitjana
distància  mitjançant  les  seves  nombroses  parades.  El  seu  objectiu  és  donar
cobertura a les principals concentracions de població actuals i  als creixements
urbanístics del futur, facilitant-ne una connexió en transport públic que depèn
bàsicament del transport urbà i interurbà en l’actualitat. Al mateix temps, ha de
donar resposta a les necessitats de transport que es plantegen en la mobilitat
turística durant els mesos d’estiu en les poblacions costaneres.”

2.6.3. L'acord per a les infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tarragona

Aquest  acord,  presentat  el  19  d'abril  de  2018  pel  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat, fa referència al sistema tren-tramvia en els termes següents:

“El desmantellament i integració urbana de les vies actuals entre Cambrils i Port
Aventura, que ha d’executar Adif en compliment de la DIA, ha de permetre la
implantació posterior d’un sistema tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a
Tarragona i Reus, complementat amb noves connexions amb el Vendrell i tot el
Baix Penedès. Aquest sistema tren-tram via tindrà en consideració les estacions
actuals i futures del corredor ferroviari d’ADIF i incorporarà de noves adaptades
exclusivament per al servei tramviari.”

Tanmateix, aquest acord no inclou un calendari d'execució del sistema tren-tramvia ni
fa referència en cap moment ni al Pla d'infraestructures del transport de Catalunya ni al
Pla territorial parcial del Camp de Tarragona que –com s'ha exposat prèviament– a les
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seves normes d'ordenació determina que les millores d’infraestructura i/o de gestió en
el  sistema  ferroviari  i  tramviari  tenen  un  caràcter  estratègic  i  prioritari  dins  les
infraestructures de mobilitat i transport.

2.7. El Consell Català de la Mobilitat

El  Consell  Català  de la Mobilitat  és l’organisme d’informació  i  de participació  de les
autoritats territorials de mobilitat i les entitats representatives de les associacions d’ens
locals de Catalunya, i també del conjunt dels agents econòmics, sindicals i socials que
integrin la Taula Social del Transport Públic de Catalunya. 

El Consell Català de la Mobilitat ha de ser informat periòdicament de les accions dutes a
terme per les autoritats competents en matèria de transport públic i del finançament
d’aquest, i específicament per les autoritats territorials de mobilitat. 

D'acord  amb  l'article  10  del  Decret  466/2004,  de  28  de  desembre,  el  Consell  de  la
Mobilitat s'ha de reunir almenys dues vegades l'any i sempre que així ho determini la
seva presidència o sigui sol·licitat, com a mínim, per un terç dels seus membres. Entre
els membres del Consell de la Mobilitat s'inclouen –entre molts altres– els representants
dels sindicats més representatius en el sector i subsectors del transport, les associacions
de  consumidors  i  usuaris,  les  universitats  catalanes  que  imparteixen  matèries
vinculades  amb  la  mobilitat,  les  entitats  sense  ànim  de  lucre  vinculades  amb  la
mobilitat  o les associacions  o entitats  representatives  de les persones amb mobilitat
reduïda.

Tanmateix,  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  ha  informat  el  Síndic  que
“l'actuació de desmantellament de la línia és una actuació del Ministeri de Foment i no
ha passat pel Consell Català de Mobilitat”.

En aquest sentit, cal remarcar que una de les funcions que l'article 7 del Decret 466/2004
atribueix al Consell Català de la Mobilitat, determinades per l'article 22 de la Llei 9/2003,
de  13  de  juny,  de  la  mobilitat,  és  la  d'avaluar  “les  accions  empreses  en  matèria
d'organització de la mobilitat de persones i mercaderies, prestant una atenció especial a
les qüestions vinculades a la intermodalitat, i fer-ne el seguiment”. A més, i com s'ha
exposat prèviament, el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (aprovat per l’Acord
de Govern 4/2010,  de 12 de gener  de 2010)  recull  les actuacions de “Condicionament
Tren-Tramvia” en l'article 4.5 de les seves normes d'ordenació.

2.8. La participació ciutadana en l'urbanisme, el dret d'accés a la informació i el dret a
rebre una resposta expressa de l'Administració 

El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de sòl i rehabilitació urbana, determina en l'article 5 (que encapçala el capítol dedicat a
l'estatut bàsic del ciutadà) que totes les persones tenen, entre d'altres, el dret a:
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• Accedir  a  la  informació  de  què  disposin  les  administracions  públiques  sobre
l’ordenació del territori, l’ordenació urbanística i la seva avaluació ambiental, així
com  obtenir  còpia  o  certificació  de  les  disposicions  o  actes  administratius
adoptats, en els termes que disposa la seva legislació reguladora.

• Participar  efectivament  en  els  procediments  d’elaboració  i  aprovació  de
qualssevol  instruments  d’ordenació  del  territori  o  d’ordenació  i  execució
urbanístiques  i  de  la  seva  avaluació  ambiental  mitjançant  la  formulació
d’al·legacions,  observacions,  propostes,  reclamacions  i  queixes,  i  obtenir  de
l’Administració una resposta motivada.

• Exercir  l’acció  pública  per  fer  respectar  les  determinacions  de  l’ordenació
territorial  i  urbanística,  així  com  les  decisions  resultants  dels  procediments
d’avaluació ambiental dels instruments que les contenen i dels projectes per a la
seva execució, en els termes que disposa la seva legislació reguladora.

Aquesta regulació es veu completada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme  (articles  8  i  11),  la  legislació  de
transparència  i  accés  a  la  informació  (Llei  estatal  19/2013,  de  9  de  desembre,  i  Llei
19/2014,  de 29 de desembre) i  la legislació  de procediment administratiu (Llei  estatal
39/2015, d'1 d'octubre, i Llei 26/2010, de 3 d'agost).

3. RESOLUCIÓ

En conseqüència amb el que s'ha indicat, i d'acord amb la informació de què es disposa,
el  Síndic  s'adreça  al  Defensor  del  Poble  i  al  Ministeri  de  Foment  amb  relació  al
compliment dels articles 4.3 i 11 de la Llei estatal 38/2015, de 29 de setembre, del sector
ferroviari.

Així mateix, el Síndic adreça a les diverses administracions implicades els recordatoris,
legals, suggeriments i recomanacions següents relatius a la línia Port Aventura – Salou –
Cambrils – Mont-roig del Camp – l'Hospitalet de l'Infant i el seu condicionament com a
tren-tramvia, i demana que l'informin de les decisions adoptades sobre aquesta qüestió.

3.1. Departament de Territori i Sostenibilitat

El  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  ha  de  defensar  davant  del  Ministeri  de
Foment –conjuntament amb els municipis afectats– el projecte de condicionament tren-
tramvia  de  la  línia  ferroviària  actual,  tot  habilitant  els  estudis,  els  projectes  i  els
recursos administratius i econòmics que siguin necessaris.

D'acord amb això, el Síndic proposa que el Departament:

1. Valori la decisió d'instar l'expedient de traspàs de la línia Port Aventura – Salou –
Cambrils  –  Mont-roig  del  Camp – l'Hospitalet  de l'Infant  (article  4.3  de la  Llei
38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari).
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2. Convoqui  una  reunió  del  Consell  Català  de  la  Mobilitat  per  avaluar  el
desmantellament de la línia Port Aventura – Salou – Cambrils  – Mont-roig del
Camp – l'Hospitalet de l'Infant, i també les seves conseqüències en la mobilitat i
les alternatives possibles,  i  el  seu condicionament com a tren-tramvia (Decret
466/2004, de 28 de desembre, del Consell de la Mobilitat).

3. Determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i
l'Autoritat  Territorial  de  la  Mobilitat  del  Camp  de  Tarragona,  les  condicions
d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com de
gestió  del  sistema  viari,  per  mitjà  d'un  pla  especial  urbanístic  del  sistema
tramviari (article 39 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària).

Igualment, el Síndic recorda que el Departament ha de:

4. Promoure  polítiques  de  transport  i  de  comunicació,  basades  en  criteris  de
sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la
mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda
(article 48 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya).

5. Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport
públic i col·lectiu (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat).

6. Adoptar mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la
vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per avançar cap a
un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença
de  vehicle  privat  i  que  fomenti  l'ús  generalitzat  del  transport  públic  i  altres
formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic).

7. Complir  les  determinacions  i  les  disposicions  que  estableix el  Pla  territorial
parcial del Camp de Tarragona, especialment les millores d’infraestructura i/o de
gestió en el sistema ferroviari i tramviari, que –com remarca el mateix Pla– tenen
un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport
(Acord de Govern 4/2010, de 12 de gener de 2010).

8. Establir  programes  d’ajuda  per  fomentar  els  processos  d’adequació  del
planejament  urbanístic  al  planejament  territorial  i  adoptar  mesures  per
promoure de manera específica les adaptacions que siguin més necessàries pel
grau  de  desajustament  entre  les  determinacions  del  planejament  urbanístic
vigent i les propostes del Pla territorial  (Acord de Govern 4/2010, de 12 de gener
de 2010).

9. Garantir els drets de les persones a la informació i la participació smb relació als
instruments d'ordenació territorial i urbanística relatius a la línia Port Aventura –
Salou  –  Cambrils  –  Mont-roig  del  Camp  –  l'Hospitalet  de  l'Infant  i  el  seu
condicionament com a tren-tramvia.
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3.2. Ajuntaments de Cambrils i Salou

Els ajuntaments de Cambrils i Salou han de defensar davant del Ministeri de Foment –
conjuntament  amb  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat–  el  projecte  de
condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària.

D'acord amb això, el Síndic recorda que els municipis han de:

1. Promoure  polítiques  de  transport  i  de  comunicació,  basades  en  criteris  de
sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la
mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda
(article 48 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya).

2. Planificar  la  la  mobilitat  prenent  com  a  base  la  prioritat  dels  sistemes  de
transport públic i col·lectiu (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat). 

3. Adoptar mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la
vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per avançar cap a
un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença
de  vehicle  privat  i  que  fomenti  l'ús  generalitzat  del  transport  públic  i  altres
formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic).

4. Complir  les  determinacions  i  les  disposicions  que  estableix  el  Pla  territorial
Parcial del Camp de Tarragona (Acord de Govern 4/2010, de 12 de gener de 2010).

5. Participar  en  la  determinació,  abans  del  seu  establiment  i  juntament  amb  el
Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del
Camp de Tarragona, de les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des
del punt de vista urbanístic com de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla
especial  urbanístic  del sistema tramviari  (article 39 de la Llei  4/2006, de 31 de
març, ferroviària).

6. Sol·licitar un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats
inicialment els plans urbanístics d’iniciativa municipal (Acord de Govern 4/2010,
de 12 de gener de 2010).

7. Garantir els drets de les persones a la informació i la participació amb relació als
instruments d'ordenació territorial i urbanística relatius a la línia Port Aventura –
Salou  –  Cambrils  –  Mont-roig  del  Camp  –  l'Hospitalet  de  l'Infant  i  el  seu
condicionament com a tren-tramvia.

3.3. Consideració final

El Síndic recorda que cal potenciar el transport públic, especialment si es té present que
malauradament ja es palesen els efectes del canvi climàtic en la vida quotidiana; canvi
climàtic que només neguen aquells que en treuen benefici econòmic .

17



En  aquest  sentit,  cal  impulsar  el  transport  públic  que  sigui  més  sostenible  i  que
provoqui menys emissions contaminants a l'atmosfera, alhora que optimitzi les opcions
de mobilitat de les persones.

El  Síndic  remarca  la  importància  d'aquests  principis,  i  també  el  fet  que  el
desmantellament  d'una  infraestructura  que  podria  ser  reutilitzada  per  garantir  la
mobilitat  amb el  mínim d'efecte negatiu per al  medi ambient vulneraria  el  dret a la
mobilitat de les persones que avui requereixen el  transport públic per a la seva vida
quotidiana  (laboral,  d'estudi,  d'oci,  etc),  però  també  tenint  present  les  generacions
futures.

En aquest sentit, els ajuntaments de Cambrils i Salou han de tenir present que no és el
mateix  una  línia  ferroviària  convencional  que  creua  la  població  que  l'adequació
d'aquesta línia a un sistema de tramvia que, per definició, és un mitjà de transport que
conviu perfectament amb el medi urbà i que s'ajusta a criteris de sostenibilitat.

És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l'Estat  perquè,  conjuntament,  cerquin  la  millor  solució  tècnica  per  convertir  l'actual
línia  ferroviària  en  una  infraestructura  de  transport  públic  intermunicipal  (tren-
tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda que
s'ha de tractar entre ambdós governs.

Rafael Ribó
Síndic

Barcelona, 12 de juny de 2018
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12 de setembre de 2018

11 Dossier

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al 
Camp de Tarragona
250-00087/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 1789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda 

López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte del Tren-Tamvia al 
Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A mitjans del 2018 està previst inaugurar la variant amb doble via del Corredor 

Mediterrani que permetria substituir la última via única existent entre Barcelona i 
València. Aquesta nova variant allunyada dels nuclis urbans afavorirà el transport 
de mercaderies i de passatgers de llarg recorregut, però no millorarà el transport de 
rodalies, degut a la pèrdua de les importants estacions cèntriques de Salou i Cam-
brils.

La nova variant estrenarà una nova estació a l’Hospitalet de l’Infant a 1km de 
l’actual i una nova estació a Cambrils Nord, al costat de l’autopista i a 2km de l’ac-
tual. Salou es quedaria sense estació, només amb la de Port d’Aventura al seu terme 
municipal, a 2 km del centre. Mont-Roig del Camp també es quedaria sense estació.

La nova variant provocaria per tant el desmantellament integral del sistema fer-
roviari actual entre les estacions de Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-roig del 
Camp i l’Hospitalet de l’Infant provocant, per tant, una suspensió definitiva del ser-
vei de rodalies. Aquest desmantellament ha estat reconegut recentment per part del 
Ministeri de Foment a preguntes d’En Comú Podem. A Catalunya no existeixen 
fins ara precedents d’Ajuntaments que hagin sol·licitat el desmantellament ferroviari 
integral en comptes de reclamar una integració urbanística d’aquest servei públic.

En cas que es produís el desmantellament de l’actual via, desapareixerien les 
estacions urbanes de Salou i Cambrils que transporten anualment més de 675.000 
viatgers. L’estació de Salou ha estat, malgrat del servei deficient, una de les 20 es-
tacions regionals més utilitzades a l’Estat espanyol. El desmantellament provocaria 
greus efectes sobre els i les usuàries del transport públic, allunyat enormement les 
estacions de Salou i Cambrils dels nuclis urbans, provocant la pèrdua de connexió 
ferroviària entre Cambrils i Salou i dels centres d’aquestes localitats amb Tarragona 
i Port Aventura i convertint l’estació de Port Aventura en un cul de sac.

Des de les entitats en defensa del transport públic en el Camp de Tarragona s’ha 
defensat des de fa temps fer compatible el bo servei de transport públic i l’eliminació 
de barreres arquitectòniques la reconversió d’aquest tram en un tren-tramvia perme-
tent la permeabilitat urbana, noves estacions i la intensificació de l’ús del transport 
públic.

La Generalitat ha donat el seu vistiplau a aquesta proposta a través de diferents 
documents oficials, estudis i projectes, com el Pla Territorial del Camp de Tarrago-
na. Alhora, considerem que el desmantellament ferroviari incompleix la llei catalana 
de mobilitat i el Consell Català de la Mobilitat no n’ha estat informat dels canvis en 
el corredor mediterrani.
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Malgrat els Ajuntaments de Salou i Cambrils manifesten el seu suport formal al 
Tren-Tramvia, però, la viabilitat d’aquest transport públic quedarà fortament condi-
cionada per la política de desmantellament integral de les vies impedint un trivialit-
zació progressiva del servei i doblant el preu de la infraestructura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar el traspàs de la línia ferroviària Port Aventura-Cambrils al Ministeri 

de Foment per poder impulsar l’acondiciament a Tren-Tramvia.
2. Publicar l’estudi «Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona». Tram Cam-

brils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-162224 encarregat el 3 maig 
de 2016.

3. Convocar el Consell Català de Mobilitat davant la importància d’aquestes mo-
dificacions ferroviàries.

4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions lo-
cals en el moment que es posi en servei la variant del corredor del Mediterrani entre 
Vandellòs i Vilaseca.

5. A apostar de manera decidida i immediata per l’adaptació d’aquesta infraes-
tructura ferroviària i impulsar el projecte del Tren-Tramvia al Camp de Tarragona.

6. Promoure el manteniment del servei de rodalies mentre no es produeix la con-
versió en el Tren-Tramvia.

Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8458 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8458)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Informar sobre l’estudi «Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona». Tram 
Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-16224 encarregat el 3 
maig de 2016.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions lo-
cals per a la posada en servei de la variant del corredor del Mediterrani entre Van-
dellòs i Vilaseca.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 6

6. Exercir les atribucions que té en relació amb el servei de rodalies mentre no 
es produeix la conversió en Tren-Tramvia

Ricard
Resaltado

Ricard
Resaltado
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 A   L ’ E X C M .   A L C A L D E   D E  

L ’ A J U N T A M E N T   D E   S A L O U  

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb número de D.N.I. xx.xxx.xxx-0, en nom i representació 

-en qualitat de President- de l’Associació per a la PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC, amb 

domicili al Carrer Indústria nº 20, entresol de Barcelona (08026), atentament, 

E X P O S O 

I. L’Associació PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en els següents apartats), 

vetlla per la defensa dels interessos generals en qüestions relacionades amb el 

transport, oposant-se a totes aquelles iniciatives que responen a interessos privats 

que puguin afectar al benestar de la societat promovent iniciatives de transport 

públic i sostenible.  

 

II. D’acord amb l’anterior, PTP s’ha oposat públicament en reiterades ocasions, a la 

decisió de les Administracions públiques competents de desmantellar 

completament la línia ferroviària entre les estacions de Port Aventura – Salou - 

Cambrils - Mont-Roig del Camp - l’Hospitalet de l’Infant. El motiu d’aquesta 

oposició, es deu a l’enorme perjudici que suposarà a l’interès general de la societat 

(en especial al gran nombre d’usuaris de la línia que es veuran afectats), a les 

polítiques en matèria d’infraestructures i mobilitat sostenible. 

 

III. Les conseqüències més rellevants fruit del desmantellament de la línia ferroviària 

seran:  

- La pèrdua del mitjà de transport diari per a una mitjana de 675.000 usuaris 

anuals a nivell total de la línia. 

- L’estació cèntrica de Salou desapareixerà i només es mantindrà l’estació actual 

de Port Aventura, el que implicarà que els usuaris de la línia ferroviària de la 

seva localitat es veuran obligats a desplaçar-se prop de dos quilòmetres fora 

del nucli urbà per tal d’accedir al servei. Això derivarà en un increment del 
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temps de desplaçament, l’increment de l’ús de vehicle privat dins del propi 

municipi, i la pèrdua d’usuaris de la línia. 

- Per altra banda, l’estació de Port Aventura quedaria posteriorment aïllada, ja 

que perdrà totes les circulacions regionals de la línia R16, quedant a la pràctica 

el municipi de Salou sense connexió ferroviària cap al sud.  

- Desapareixerà la connexió ferroviària entre els centres Cambrils i Salou, i 

d’aquestes poblacions amb Port Aventura i Tarragona, entre d’altres.  

- La desaparició de les vies i de l’estació de Salou, dificultarà i postergarà la 

implementació de la nova infraestructura de tren-tramvia prevista a la població, 

conduint probablement a la no realització final del projecte. 

 

IV. El desmantellament integral de la línia ferroviària comportarà un important retrocés 

del transport públic en aquesta zona, que perdrà connexions en via reservada, i no 

té precedent en la xarxa de Rodalies de Catalunya. És per aquest motiu que 

resulten ser incoherents les últimes declaracions dels Ajuntaments de Cambrils, 

Salou, i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb Tarragona i Vila-Seca.  Tal i com es va fer públic el passat 19 d’abril, 

existeix la ferma voluntat de dur a terme un impuls en infraestructures 

estratègiques en el Camp de Tarragona. Tanmateix, l’estratègia actual les dificulta 

en partir d’un desmantellament integral i no abordar la transformació a tren-

tramvia per etapes de la línia ferroviària actual.  

 

V. Aquesta posició no només és incoherent amb la finalitat perseguida, sinó que 

també implica un cost total innecessàriament elevat i l’incompliment d’acords 

territorials previs adoptats que obliguen a aquest Ajuntament. Tal i com aquesta 

organització ja assenyalat, el desmantellament de la línia, i la posterior creació 

d’una nova línia de tren-tramvia comportaria una inversió inicial superior en 45 

milions d’euros més que si s’optés per la reutilització de les vies existents. 

 

VI. Pels motius anteriors es va formular escrit davant del Síndic de Greuges, sol·licitant 

la seva intervenció per valorar els efectes del desmantellament. Aquesta institució 

ha emès un informe oposant-se a la decisió administrativa, i resolent que la solució 

ha de passar, no pel desmuntatge de la línia, sinó per la necessària adaptació i 

conversió de la línia de ferrocarril en una infraestructura de transport públic 

alternatiu, com és el tren – tramvia. 
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També insisteix el Síndic de Greuges en l’obligació d’invertir de forma diligent els 

recursos procedents de les arques públiques. Resol en aquest sentit que el cost que 

s’hauria de destinar a la conversió de la línia integrada en l’entramat urbà seria 

menor que el cost del desmantellament total de la infraestructura i posterior 

construcció d’un tramvia. La conversió implicaria reutilitzar gran part de les 

infraestructures i dels elements auxiliars ja existents, mentre que el 

desmantellament es tradueix en una duplicitat de tasques: desmantellar per 

després tornar a construir. 

 

VII. Pels motius anteriors també es va informar tots els grups polítics del Parlament de 

Catalunya, que en una moció de la Comissió de Territori aprovada per unanimitat el 

passat 13 de setembre, on es va acordar “Promoure el manteniment del servei de 

rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en relació al servei, 

mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia”. 

 

VIII.  Per altra banda, el desmantellament de la línia no només suposaria una mala 

inversió dels recursos públics, sinó també un incompliment de directrius 

d’ordenació territorial ja aprovades i de caràcter obligatori. 

En efecte, l’Ajuntament de Salou resta subjecte a complir la normativa i les 

decisions adoptades i aprovades pel Departament de Sostenibilitat i Territori de la 

Generalitat de Catalunya en matèria de mobilitat i transport públic. Així, estableix 

el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10 de gener de 2010, i 

de caràcter vinculant, que es procedirà a l’adaptació de la línia ferroviària actual per 

tal d’instal·lar una línia de Tren-Tramvia entre Cambrils i Port Aventura,  davant de 

la desafectació ferroviària i en contraposició al desmantellament integral de la 

mateixa, prevista entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. 

Davant les últimes novetats que s’han publicat, hem d’assenyalar que l’Ajuntament 

de Salou té l’obligació d’intervenir de forma ajustada al plantejament territorial, no 

només per tal de donar compliment a la legalitat vigent, sinó també en base al 

principi de bona fe i protecció de la confiança legítima en que es regeixen les 

relacions entre ciutadans i l’Administració Pública, derivat del Principi General de 

Seguretat Jurídica, i contemplat pels articles 9 i 103 CE, i 3.1.e) de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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D’acord amb l’anterior, i també per la doctrina jurisprudencial sobre els actes propis 

o «de venire contra factum propium» del Tribunal Suprem en matèria de Dret Públic 

(STS Sala Tercera, nº 843/2004, de 22 gener de 2007, amb referència a sentències 

del mateix Tribunal de 1 de febrer de 1990, 13 de febrer de 1992, 17 de febrer, 5 de 

juny i 28 de juliol de 1997), els actes descrits en l’anterior paràgraf obliguen al 

Consistori a prosseguir d’acord amb l’establert en el Pla Territorial Parcial del Camp 

de Tarragona de 10 de gener de 2010, essent inadmissible i contrari a Dret 

permetre i/o mostrar-se favorable al desmantellament de la línia.  

IX. En consideració a l’anterior, la PTP desitja ésser expressament considerada com a 

part interessada en tots els instruments de planejament i gestió que es puguin 

aprovar per l’Ajuntament, que guardin relació amb la línia ferroviària. A aquests 

efectes, val a dir que la Llei 27/2006, d’informació ambiental, reconeix (article 19.2 

en relació a art. 2) el caràcter d’interessades i legitimades en els procediments a les 

persones jurídiques sense ànim de lucre dedicades a la protecció del medi ambient i 

relacionats. I l’article 18.1 exigeix que les Administracions públiques assegurin la 

participació quan es tracti de projectes d’ordenació urbana. 
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Per tot l’anterior, 

S O L · L I C I T O:   

a) Que es tingui com a interessada i part a la PTP en tots els procediments de 

planejament i gestió urbanística que s’elaborin i que directament o indirectament 

guardin relació amb el tractament de l’espai de la línia ferroviària Port Aventura – Salou 

– Cambrils al seu pas pel municipi, notificant-se a l’Associació totes les decisions que 

s’adoptin.   

b) Que en tots els procediments esmentats es tingui en consideració l’obligatorietat de 

DONAR COMPLIMENT a les previsions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

aprovat el 10 de gener de 2010, que exigeixen adaptar la línia ferroviària actual a l’ús 

com a tren – tramvia, i no el seu desmantellament. 

Barcelona, 18 d’octubre de 2018 

 

 

 

Ricard Riol Jurado 

President de l’Associació PTP 

 

AJUNTAMENT DE SALOU 

Passeig del 30 d'Octubre 4, 43840 Salou, Tarragona 
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 A   L ’ E X C M .   A L C A L D E S S A   D E  

L ’ A J U N T A M E N T   D E   C A M B R I L S  

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb número de D.N.I. xx.xxx.xxx-0, en nom i representació 

-en qualitat de President- de l’Associació per a la PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC, amb 

domicili al Carrer Indústria nº 20, entresol de Barcelona (08026), atentament, 

E X P O S O 

I. L’Associació PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en els següents apartats), 

vetlla per la defensa dels interessos generals en qüestions relacionades amb el 

transport, oposant-se a totes aquelles iniciatives que responen a interessos privats 

que puguin afectar al benestar de la societat promovent iniciatives de transport 

públic i sostenible.  

 

II. D’acord amb l’anterior, PTP s’ha oposat públicament en reiterades ocasions, a la 

decisió de les Administracions públiques competents de desmantellar 

completament la línia ferroviària entre les estacions de Port Aventura – Salou - 

Cambrils - Mont-Roig del Camp - l’Hospitalet de l’Infant. El motiu d’aquesta 

oposició, es deu a l’enorme perjudici que suposarà a l’interès general de la societat 

(en especial al gran nombre d’usuaris de la línia que es veuran afectats), a les 

polítiques en matèria d’infraestructures i mobilitat sostenible. 

 

III. Les conseqüències més rellevants fruit del desmantellament de la línia ferroviària 

seran:  

- La pèrdua del mitjà de transport diari per a una mitjana de 675.000 usuaris 

anuals a nivell total de la línia. 

- L’estació cèntrica de Salou desapareixerà i només es mantindrà l’estació actual 

de Port Aventura, el que implicarà que els usuaris de la línia ferroviària de la 

seva localitat es veuran obligats a desplaçar-se prop de dos quilòmetres fora 

del nucli urbà per tal d’accedir al servei. Això derivarà en un increment del 
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temps de desplaçament, l’increment de l’ús de vehicle privat dins del propi 

municipi, i la pèrdua d’usuaris de la línia. 

- Desapareixerà la connexió ferroviària entre els centres Cambrils i Salou, i 

d’aquestes poblacions amb Port Aventura i Tarragona, entre d’altres.  

- La desaparició de les vies i de l’estació actual de Cambrils, dificultarà i 

postergarà la implementació de la nova infraestructura de tren-tramvia prevista 

a la població, conduint probablement a la no realització final del projecte. 

- Cambrils perdrà l’oportunitat de convertir-se en el punt d’enllaç entre aquest 

tren-tramvia i el Corredor Mediterrani ferroviari situat a la nova variant. 

 

IV. El desmantellament integral de la línia ferroviària comportarà un important retrocés 

del transport públic en aquesta zona, que perdrà connexions en via reservada, i no 

té precedent en la xarxa de Rodalies de Catalunya. És per aquest motiu que 

resulten ser incoherents les últimes declaracions dels Ajuntaments de Cambrils, 

Salou, i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb Tarragona i Vila-Seca.  Tal i com es va fer públic el passat 19 d’abril, 

existeix la ferma voluntat de dur a terme un impuls en infraestructures 

estratègiques en el Camp de Tarragona. Tanmateix, l’estratègia actual les dificulta 

en partir d’un desmantellament integral i no abordar la transformació a tren-

tramvia per etapes de la línia ferroviària actual.  

 

V. Aquesta posició no només és incoherent amb la finalitat perseguida, sinó que 

també implica un cost total innecessàriament elevat i l’incompliment d’acords 

territorials previs adoptats que obliguen a aquest Ajuntament. Tal i com aquesta 

organització ja assenyalat, el desmantellament de la línia, i la posterior creació 

d’una nova línia de tren-tramvia comportaria una inversió inicial superior en 45 

milions d’euros més que si s’optés per la reutilització de les vies existents. 

 

VI. Pels motius anteriors es va formular escrit davant del Síndic de Greuges, sol·licitant 

la seva intervenció per valorar els efectes del desmantellament. Aquesta institució 

ha emès un informe oposant-se a la decisió administrativa, i resolent que la solució 

ha de passar, no pel desmuntatge de la línia, sinó per la necessària adaptació i 

conversió de la línia de ferrocarril en una infraestructura de transport públic 

alternatiu, com és el tren – tramvia. 



  

   

3/5 

 

 

També insisteix el Síndic de Greuges en l’obligació d’invertir de forma diligent els 

recursos procedents de les arques públiques. Resol en aquest sentit que el cost que 

s’hauria de destinar a la conversió de la línia integrada en l’entramat urbà seria 

menor que el cost del desmantellament total de la infraestructura i posterior 

construcció d’un tramvia. La conversió implicaria reutilitzar gran part de les 

infraestructures i dels elements auxiliars ja existents, mentre que el 

desmantellament es tradueix en una duplicitat de tasques: desmantellar per 

després tornar a construir. 

 

VII. Pels motius anteriors també es va informar tots els grups polítics del Parlament de 

Catalunya, que en una moció de la Comissió de Territori aprovada per unanimitat el 

passat 13 de setembre, on es va acordar “Promoure el manteniment del servei de 

rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en relació al servei, 

mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia”. 

 

VIII.  Per altra banda, el desmantellament de la línia no només suposaria una mala 

inversió dels recursos públics, sinó també un incompliment de directrius 

d’ordenació territorial ja aprovades i de caràcter obligatori. 

En efecte, l’Ajuntament de Cambrils resta subjecte a complir la normativa i les 

decisions adoptades i aprovades pel Departament de Sostenibilitat i Territori de la 

Generalitat de Catalunya en matèria de mobilitat i transport públic. Així, estableix 

el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10 de gener de 2010, i 

de caràcter vinculant, que es procedirà a l’adaptació de la línia ferroviària actual per 

tal d’instal·lar una línia de Tren-Tramvia entre Cambrils i Port Aventura,  davant de 

la desafectació ferroviària i en contraposició al desmantellament integral de la 

mateixa, prevista entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. 

Davant les últimes novetats que s’han publicat, hem d’assenyalar que l’Ajuntament 

de Cambrils té l’obligació d’intervenir de forma ajustada al plantejament territorial, 

no només per tal de donar compliment a la legalitat vigent, sinó també en base al 

principi de bona fe i protecció de la confiança legítima en que es regeixen les 

relacions entre ciutadans i l’Administració Pública, derivat del Principi General de 

Seguretat Jurídica, i contemplat pels articles 9 i 103 CE, i 3.1.e) de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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D’acord amb l’anterior, i també per la doctrina jurisprudencial sobre els actes propis 

o «de venire contra factum propium» del Tribunal Suprem en matèria de Dret Públic 

(STS Sala Tercera, nº 843/2004, de 22 gener de 2007, amb referència a sentències 

del mateix Tribunal de 1 de febrer de 1990, 13 de febrer de 1992, 17 de febrer, 5 de 

juny i 28 de juliol de 1997), els actes descrits en l’anterior paràgraf obliguen al 

Consistori a prosseguir d’acord amb l’establert en el Pla Territorial Parcial del Camp 

de Tarragona de 10 de gener de 2010, essent inadmissible i contrari a Dret 

permetre i/o mostrar-se favorable al desmantellament de la línia.  

IX. En consideració a l’anterior, la PTP desitja ésser expressament considerada com a 

part interessada en tots els instruments de planejament i gestió que es puguin 

aprovar per l’Ajuntament, que guardin relació amb la línia ferroviària. A aquests 

efectes, val a dir que la Llei 27/2006, d’informació ambiental, reconeix (article 19.2 

en relació a art. 2) el caràcter d’interessades i legitimades en els procediments a les 

persones jurídiques sense ànim de lucre dedicades a la protecció del medi ambient i 

relacionats. I l’article 18.1 exigeix que les Administracions públiques assegurin la 

participació quan es tracti de projectes d’ordenació urbana. 
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Per tot l’anterior, 

S O L · L I C I T O:   

a) Que es tingui com a interessada i part a la PTP en tots els procediments de 

planejament i gestió urbanística que s’elaborin i que directament o indirectament 

guardin relació amb el tractament de l’espai de la línia ferroviària Port Aventura – Salou 

– Cambrils al seu pas pel municipi, notificant-se a l’Associació totes les decisions que 

s’adoptin.   

b) Que en tots els procediments esmentats es tingui en consideració l’obligatorietat de 

DONAR COMPLIMENT a les previsions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

aprovat el 10 de gener de 2010, que exigeixen adaptar la línia ferroviària actual a l’ús 

com a tren – tramvia, i no el seu desmantellament. 

Barcelona, 18 d’octubre de 2018 

 

 

 

Ricard Riol Jurado 

President de l’Associació PTP 

 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils, Tarragona 
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AL   DEPARTAMENT  DE   TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

G E N E R A L I T A T   D E   C A T A L U N Y A 

 

 

 

RICARD RIOL JURADO, major d’edat, amb número de D.N.I. xx.xxx.xxx-0 , en nom i 

representació -en qualitat de President- de l’Associació per a la PROMOCIÓ DEL 

TRANSPORT PÚBLIC, amb domicili al Carrer Indústria nº 220, entresol de Barcelona 

(08026), atentament 

 

 

E X P O S O 

 

 

I. L’Associació PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP en els següents apartats), 

vetlla per la defensa dels interessos generals en qüestions relacionades amb el 

transport, oposant-se a totes aquelles iniciatives que responen a interessos privats 

que puguin afectar al benestar de la societat, i promovent iniciatives de transport 

públic i sostenible.  

 

II. D’acord amb l’anterior, la PTP ha tingut coneixement i s’ha oposat públicament a la 

decisió de les Administracions públiques competents de desmantellar completament 

la línia ferroviària entre les estacions de Port Aventura – Salou - Cambrils - Mont-

Roig del Camp - l’Hospitalet de l’Infant. El motiu d’aquesta oposició és l’enorme 

perjudici que aquest fet suposarà a l’interès general (en especial al gran nombre 
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d’usuaris de la línia que es veuran afectats), i la seva contradicció amb les polítiques 

públiques en matèria d’infraestructures i mobilitat sostenible. 

 

III. El desmantellament integral de la línia ferroviària implicarà un retrocés en matèria 

d’integració urbanística i inversió en infraestructura sense precedents, i sense cap 

tipus de justificació. A Catalunya únicament han existit dos antecedents de 

desmantellament de línies ferroviàries sense la seva posterior conversió o adaptació 

a altres mitjans de transport públic: el tram Ripoll – St. Joan de les Abadesses; i el de 

Reus – St. Vicenç de Calders; i cap d’ells és comparable amb el que ens ocupa, ja que 

el volum d’usuaris i freqüència del servei era molt inferior. 

 

IV. Pels motius anteriors es va formular escrit davant del Síndic de Greuges, sol·licitant 

la seva intervenció per valorar la decisió i els efectes del desmantellament. Aquesta 

institució ha emès informe oposant-se a la decisió administrativa, resolent que la 

solució ha de passar, no pel desmuntatge de la línia, sinó per la necessària i efectiva 

adaptació i conversió de la línia de ferrocarril en una infraestructura de transport 

públic alternatiu, com és el tren – tramvia. 

 

V. Un altre factor de rellevància contrari a la decisió i que el Síndic de Greuges remarca 

és l’ús diligent i degut dels recursos procedents de les arques públiques i el cost de 

l’operació.  En aquest sentit, resol que el cost que s’hauria de destinar a la conversió 

de la línia integrada en l’entramat urbà seria molt menor que el cost del 

desmantellament total de la infraestructura. La conversió implicaria reutilitzar gran 

part de les infraestructures i dels elements auxiliars ja existents, fet que es tradueix 

en un cost total de l’operació menor.  
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En definitiva, no té cap tipus de lògica desmantellar unes instal·lacions, quan la seva 

conversió resulta més econòmica i beneficiosa per la ciutadania.  A més, cal tenir 

present que les conseqüències més rellevants fruit del desmantellament de la línia 

ferroviària seran: 

 

- La pèrdua del mitjà de transport diari per a una mitjana de 675.000 usuaris 

anuals, essent algunes de les estacions afectades -com és el cas del municipi de 

Salou-, una de les 20 estacions regionals més utilitzades de Catalunya i 

d’Espanya.  

- Les estacions de Cambrils Nord i Port Aventura, allunyades dos quilòmetres cap 

a l’exterior dels nuclis urbans, seran les úniques disponibles pels usuaris, forçant 

a aquests a un major desplaçament fora del nucli urbà i un increment del temps 

de desplaçament.  

- Desapareixerà la connexió ferroviària entre Cambrils i Salou, i entre els centres 

d’aquestes poblacions, Port Aventura i Tarragona, entre d’altres.  

- L’estació de Port Aventura pot quedar com a servei residual, perdent tots els 

serveis procedents de la R16 actual, quedant únicament com a ramal des de 

Tarragona. També s’ha de fer menció al conseqüent perjudici a l’activitat del parc 

temàtic per la menor accessibilitat. 

- Desconnexió entre les zones urbanes i les rodalies del Camp de Tarragona amb 

el servei de llarga distància. La línia Euromed no tindrà parada en cap zona 

urbana ni connexió amb sistemes de rodalies, sinó amb una zona rural (única 

demarcació en l’Estat amb aquesta situació). Conseqüentment, l’ús del vehicle 

privat augmentarà, i disminuirà l’ús de la pròpia línia per la dificultat al seu accés. 

 

VI. La decisió de desmantellament no només resulta contrària a tot l’anterior, sinó 

que també vulnera l’ordenament jurídic, i en concret les obligacions legalment 
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establertes respecte de la Generalitat de Catalunya, ja que no s’està aplicant la 

legislació vigent en matèria ferroviària. 

En efecte, la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari estableix en el 

seu article 4.3 i .4, que prèviament a ser exclosa una línia de la Xarxa Ferroviària, 

s’haurà de donar trasllat a la Comunitat Autònoma per tal que s’emeti un informe 

sobre l’interès general sobre aquella via. La línia podrà ésser traspassada a la 

Comunitat Autònoma a instància d’aquesta o a proposta del Ministeri.  

Així mateix, l’article 11.2 estableix que el Ministeri de Foment no podrà adoptar 

la decisió de clausurar i desmantellar una línia sense el coneixement previ de les 

CCAA i entitats locals, les quals podran sol·licitar el seu traspàs. 

Aquest fet implica que la Generalitat de Catalunya té la possibilitat (i el deure) 

d’evitar el desmantellament definitiu, i assolir competències en matèria de 

mobilitat, infraestructures, i transport ferrocarril.  

Per tant, davant l’evident coneixement del desmantellament per part de 

l’Administració de la Generalitat, aquesta és obligada a realitzar les actuacions al 

seu abast, i en concret sol·licitar formalment el traspàs de la línia per tal de complir 

així la legalitat i els propis plans de la Generalitat en la matèria.  Cap pas s’ha fet 

en aquest sentit, per la qual cosa la PTP –en nom dels usuaris afectats i en la 

confiança que els plans de l’Administració s’han de complir de forma efectiva- es 

veu obligada a instar aquest traspàs, acudint fins i tot a la via judicial si la 

passivitat es manté. 

 

VII. La inoperància i passivitat adoptada per l’Administració de la Generalitat, no 

efectuant el requeriment per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat al Ministeri de Foment per tal d’instar el traspàs de la línia, suposa 

un incompliment de les disposicions legals esmentades i d d’altres promulgades 
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per la pròpia Generalitat o el Parlament de Catalunya:  entre altres la Llei 9/2003, 

de 13 de juny, de la mobilitat (art. 3); el Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual 

s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat (arts. 10, 23,); i la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del Canvi Climàtic (art. 24). Totes aquestes normes estan destinades a 

l’objectiu de promoure el transport públic i la transició cap a mitjans de transport 

públics com el tren-tramvia, assolint aixíun model de transport més sostenible, 

igualitari i de caràcter universal. 

 

VIII. La no aplicació de la normativa, mecanismes legislatius i, en concret, dels 

preceptes citats, implica una clara vulneració per part del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya del Principi General de Legalitat, 

segons el qual l’Administració resta subjecte a la Llei aplicable, havent-se de 

complir en tot moment amb l’establert per la mateixa.  

 

Estableix l’article 9 de la Constitució Española que tant ciutadans com Poders 

Públics estan subjectes tant a la Constitució, com a la resta de l’ordenament jurídic. 

Concretament, i pel que respecta l’àmbit administratiu, l’article 103.1 del mateix 

text normatiu estipula que es actes administratius estaran supeditats a les 

disposicions vigents de caràcter general.  

De conformitat amb l’anterior, doncs, la Generalitat de Catalunya ha de procedir 

al compliment de la normativa citada i instar l’expedient de traspàs de la línia, 

requerint al Ministeri de Foment prèviament perquè compleixi amb les 

disposicions legals exposades, així com als Ajuntaments corresponents perquè 

compleixin amb es seus compromisos territorials.  

 

IX. Pels motius anteriors també es va informar tots els grups polítics del Parlament 

de Catalunya, que en una moció de la Comissió de Territori aprovada per 
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unanimitat el passat 13 de setembre, on es va acordar “Promoure el manteniment 

del servei de rodalies, sent conscients de les atribucions que té la Generalitat en 

relació al servei, mentre no es produeixi la conversió en Tren-Tramvia”. 

 

X. Per últim, tal i com ja s’ha introduït en apartats anteriors, la Generalitat de 

Catalunya ja ha adquirit el compromís a la adaptació de la línia ferroviària pel tren 

– tramvia, amb la publicació de diversos documents oficials (actes administratius), 

estudis i projectes:  

- Estudi de viabilitat d’un tren lleuger al Camp de Tarragona, 2001. 

- Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (pag. 42), aprovat al desembre 

de 2002. 

- Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat en 

2006. 

- Estudi informatiu per implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona, 

aprovat l’any 2010. 

- Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10 de gener de 

2010. Document oficial relatiu al “Condicionament Tren-Tramvia” davant 

de la desafectació ferroviària i tracta expressament l’adaptació de la 

infraestructura davant del desmantellament integral de la línia. 

- Ordre d’Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram 

Cambrils- Salou-Port Aventura-Tarragona. En relació a l’apartat de 

contractació, es fa referència a l’aprofitament de la infraestructura i la seva 

adequació (tren-tramvia). 

En aquest punt, i davant la manca d’intervenció del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat, hem d’assenyalar que aquesta té l’obligació 

d’intervenir no només per tal de donar compliment a la legalitat vigent, sinó també 

en base al principi de bona fe i protecció de la confiança legítima en que es 

regeixen les relacions entre ciutadans i l’Administració, derivat del Principi 
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General de Seguretat Jurídica, contemplat pels articles 9 i 103 CE, i 3.1.e) de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

D’acord amb els preceptes citats i la doctrina jurisprudencial sobre els actes propis 

o «de venire contra factum propium» del Tribunal Suprem en matèria de Dret Públic 

(STS Sala Tercera, nº 843/2004, de 22 gener de 2007, amb referència a sentències 

del mateix Tribunal de 1 de febrer de 1990, 13 de febrer de 1992, 17 de febrer, 5 

de juny i 28 de juliol de 1997), la realització dels actes descrits en l’anterior 

paràgraf obliguen a la Generalitat de Catalunya a procedir a la sol·licitud de traspàs 

de la línia ferroviària per a la seva posterior adaptació, essent inadmissible i 

contrari a Dret permetre el desmantellament de la línia.  

 

Per tot l’anterior, 

 

S O L · L I C I T O:  Que, en atenció a l’argumentació continguda en la part expositiva, 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya –mitjançant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat-  INSTI al Ministeri de Foment EL TRASPÀS de la línia ferroviària Port 

Aventura – Salou – Cambrils.   En cas que aquesta sol·licitud de traspàs no es produís, 

quedarà oberta la via judicial per exigir a l’Administració de la Generalitat el compliment 

de la legalitat i els seus propis plans i projectes, protegint així l’interès general i l’ajust a 

la normativa vigent. 
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ALTRESSI EXPOSO I SOL·LICITO:   Que atès que la passivitat en la reivindicació del 

manteniment de la línia ferroviària afecta també les Administracions municipals, el 

Departament haurà de requerir també als Ajuntaments de Salou i Cambrils per tal que 

COMPLEIXIN EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA, aprovat el 10 de 

gener de 2010, la qual cosa es sol·licita de forma expressa 

 

Barcelona, 18 d’octubre de 2018 

 

 

 

Ricard Riol Jurado 

President de l’Associació PTP 
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El pacte per a les infraestructures del Camp 
de Tarragona presentarà conjuntament el 
projecte al Govern de l’Estat 
 

 El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, s’ha reunit 
avui amb els representants dels ajuntaments de Tarragona, Reus, 
Cambrils, Vila-seca i Salou 
 

 Els integrants del pacte acorden crear dues comissions 
permanents, una institucional i una altra de caràcter tècnic, per 
avançar en el projecte 

 

 
Reunió, aquest matí, dels representants del Departament de TES i dels cinc ajuntaments. 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i els representants dels 
ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou han acordat 
aquest matí presentar conjuntament el projecte per impulsar les infraestructures 
estratègiques del Camp de Tarragona al Govern de l’Estat. 
 
Segons Gavín, “hem refermat al 100%” el pacte territorial per impulsar les 
infraestructures estratègiques del Camp de Tarragona assolit l’abril d’enguany i 
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“hem decidit crear una agenda compartida i actuar de forma conjunta”. 
Així, “enviarem al Govern de l’Estat l’acord, tal com el tenim establert, 
amb la seva ratificació a la reunió d’avui, i demanarem hora per exposar 
conjuntament tot aquest projecte” als responsables ministerials, ha avançat 
el secretari. 
 
A més, s’ha acordat crear dues comissions de seguiment de l’estat del projecte, 
una de caire institucional, amb representants tant del Departament de TES com 
dels cinc ajuntaments implicats, i una altra tècnica. 
 
“Estem molt satisfets de la reunió d’avui”, ha valorat Gavín, perquè 
“significa l’inici del treball executiu de tot aquest projecte”, condicionat a 
que “es posi en marxa el servei d’alta velocitat i Adif retiri les vies 
obsoletes”.  
 
Un projecte multimodal 
 
L’entrada en servei de la doble via entre Vandellòs i Tarragona ha de permetre 
millorar els serveis ferroviaris actuals i impulsar noves infraestructures que 
dotin el territori de millor connectivitat amb els principals pols d’activitat 
econòmica. 
 
L’acord territorial assolit el mes d’abril inclou la remodelació dels trens 
regionals, amb millors freqüències, més ràpides i millor cadenciades. També es 
crearà una nova línia R17 que connectarà l’estació de Salou/Port Aventura i 
Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una 
actuació d’ampliació i millora de l’estació de Salou/Port Aventura. Les rodalies 
territorials es reforçaran. 
 
Millora de l’accessibilitat a l’aeroport de Reus 
 
La nova connexió Vila-seca – Perafort amb la línia d’alta velocitat i la futura 
Estació Intermodal permetran implementar nous serveis per arribar més 
ràpidament a Barcelona. Els trens regionals provinents de les Terres de l’Ebre i 
de Tarragona utilitzaran la línia d’alta velocitat. A més, aquesta estació haurà 
de ser la porta d’entrada a l’aeroport de Reus, ja que permetrà arribar a 
Barcelona amb un temps a l’entorn dels 40 minuts. D’aquesta manera la 
instal·lació aeroportuària podrà assumir el paper de complementària respecte 
l’aeroport de Barcelona, d’acord amb els estudis realitzats en el marc del Pla 
Estratègic de l’Aviació a Catalunya. 
 
Els cinc ajuntaments i la Generalitat també estan d’acord en impulsar una nova 
connexió ferroviària al nord de Tarragona, que aprofiti l’alta velocitat i que 
permeti connectar aquest àmbit amb Barcelona en 40 minuts. Per assolir 
aquest objectiu caldrà construir un nou corredor de connexió entre la línia 
convencional i la línia d’alta velocitat al nord de la ciutat. 
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Desmantellament de les vies i implantació del tren-tramvia 
 
Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, serà la implementació 
d’un tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, que enllaci 
amb una nova connexió amb el Vendrell i el Baix Penedès. El document aposta 
pel desmantellament i integració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/Port 
Aventura, que ha d’executar Adif en compliment de la Declaració d’Impacte 
Ambiental, i la implantació posterior d’aquest tren-tram, que tindrà una 
demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers l’any. 
 
Noves connexions per a les mercaderies 
 
La importància de l’activitat industrial i del Port de Tarragona en aquest territori 
fa necessària la connexió dels principals pols en ample estàndard europeu 
(Castelló-Nus de Vila-seca, Nus de Vila-seca-Reus, Nus de Vila-seca-
Castellbisbal i Reus-Polígon Nord), així com la planificació i programació d’una 
variant interior de mercaderies aprofitant trams de la línia Reus-Roda, 
juntament amb les variants de Roda, Reus i Vila-seca, i el nou accés al port. 
 
I per fer arribar les millores dels serveis ferroviaris al conjunt del territori és 
imprescindible reforçar els serveis de transport públic per carretera a través de 
noves connexions des de Reus, Tarragona i els nuclis més turístics de la Costa 
Daurada amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona i amb l’aeroport 
de Reus. El passat setembre es van posar en marxa els busos llançadora des 
de Reus i Tarragona fins a l’estació d’alta velocitat. 
 
 
 
 
14 de desembre de 2018 
 
 
 
 

Ricard
Resaltado
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Damià Calvet: 'Ferrocarrils de la 

Generalitat gestionará el TramCamp' 

El Govern defiende que «definitivamente» ha llegado el 

momento de trabajar de forma conjunta para impulsar un 

sistema tranviario 
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El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la sede de la Delegació 

del Govern en Tarragona. FOTO: pere ferré 

Damià Calvet i Valera (Vilanova i la Geltrú, 1968) es el conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El pasado miércoles atendió a la 

entrevista del Diari, antes de reunirse con la Taula del Siurana- Riudecanyes. 

(…) 

¿La Generalitat gestionará a través de FGC el nuevo servicio tranviario? 

Sí, éste y otros. Tenemos la experiencia y la capacidad. Me comprometí a 

convocar una cumbre para definir una hoja de ruta sobre cómo debemos actuar 
con el tren-tram del Camp de Tarragona. Y esto pasa primero por cumplir la 
declaración de impacto ambiental, con la entrada en funcionamiento de 

la doble plataforma, lo que significa que se desmantelen las vías. En 
segundo lugar, Cambrils y Salou deben poder cumplir su anhelo y disponer de 

https://www.diaridetarragona.com/seccion/tarragona/
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una ciudad más ordenada. Y, finalmente, debemos cumplir el acuerdo ferroviario 

del Camp de Tarragona, para disponer de un servicio más eficiente. Todo esto 
debemos poder ponerlo en una única hoja. Lo ideal es que el desmantelamiento 

se acompase con la instalación del tren-tram. 

¿Una reconversión de la infraestructura? 

Sí. Esto sería lo ideal. Como Govern de la Generalitat queremos pivotar a todos 
los implicados alrededor de una misma hoja de ruta. Necesitamos un plan 
urbanístico, ya que no puede pasar una cosa diferente en Cambrils que en Salou. 

Y debemos poder acompasar los diferentes pasos para que no perdamos ni un 

día.  

Adif ya está trabajando en el proyecto para eliminar esta barrera. ¿Qué 

ha hecho la Generalitat? 

Adif se ha comprometido con muchas cosas pero ni siquiera sabemos cuándo 
entrará en servicio la nueva vía. En la Generalitat tenemos muy claro el concepto 
de este tren-tram. Tenemos estudios previos y FGC tiene encargado actualizarlos 

para que pueda convertirse en un estudio informativo. Lo esencial es esta hoja 
de ruta única con la Generalitat, los municipios, Adif, como gestor de la 

infraestructura, y Renfe, como empresa que presta el servicio. 

¿Es osado hablar de un calendario? 

Lo es ya que debemos respetar la velocidad de todas las partes. Pero seremos 

exigentes. Este diciembre iniciaremos las reuniones. 

¿Definitivamente es el momento del TramCamp? 

Sí. 

(…) 






