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1. Introducción. El desdoblament i variante de la línia ferroviària Tarragona 

– l’Hospitalet de l’Infant 

En enero de 2020 está prevista la inauguración de la variante con doble vía del Corredor 

Mediterráneo que permitirá substituir la última vía única existente entre Barcelona y 

Valencia. Actualmente sobre esta linea circulan todo tipo de trenes: de largo recorrido 

(Euromed sens parada, Talgo con parada a Salou i Cambrils), de cercanías (linea R16 

Barcelona- Tortosa y linea RT2 l’Arboç – l’Hospitalet de l’Infant) y de mercancias. La 

futura variante, más alejada de los nucleos urbanos, favorecerá el transporte de 

mercancías y de pasajeros de largo recorrido, con un trazado apto para los 220 km/h 

de velocidad máxima; pero no mejorará el transporte de cercanías, a causa de la 

pérdida de importantes estaciones céntricas en Salou y Cambrils. 

La nueva variante estrenará una nueva estación a l’Hospitalet de l’Infant, a un 

kilómetro de la actual y una nueva estación en Cambrils Nord (al lado de la autopista), a 

dos kilómetros de la actual. Salou dispondrá únicamente de la actual estación de Port 

Aventura, también retirada dos kilómetros del centro. Mont-roig del Camp, con una 

escasa población y un núcleo urbano actualmente muy alejado, se quedará sin estación. 

Figura 1.En discontinuo, nuevo trazado del Corredor Mediterranio, que se aleja de los núcleos 

urbanos de Salou i Cambrils. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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1.1 Desmantelamiento integral entre l’Hospitalet de l’Infant y Port 

Aventura. 

A partir de la entrada en funcionamiento de la variante, y según las exigencias de los 

ayuntamientos implicados, el Ministerio de Fomento procedería al desmantelamiento 

integral del sistema ferroviario actual entre las estaciones 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) procediendo a la suspensión definitiva del servicio. Este 

desmantelamiento supondrá una interrupción inmediata del servicio de cercanías que 

enlaza el centros de Cambrils con Salou, i los centros de estas poblaciones con Port 

Aventura y Tarragona. El desmantelamiento integral impide una transición gradual 

entre el actual servicio de cercanías y el tren-tranvía que la planificación oficial prevé 

entre Cambrils, Salou, Port Aventura y Tarragona. 

En Catalunya no hay precedentes de unos ayuntamientos que hayan tramitado un 

desmantelamiento ferroviario integral en vez de pedir una integración urbanística de 

este servicio público. Tampoco en Catalunya, des de la reinstauración de la democracia, 

nunca se ha desmantelado una infraestructura por donde circulen trenes de cercanías.  

 

 

1.2 Desconnexión del servicio de larga distància con las zonas urbanas y 

las cercanías del Camp de Tarragona 

Al mismo tiempo, Tarragona será la primera demarcación donde el Euromed no tendrá 

parada en zona urbana ni conexión con los sistemas de Cercanías. La puesta en 

funcionamiento de la variante Vandellòs-Vila-seca/estación Camp de Tarragona desviará 

el Euromed de la linea de la costa hac ia  la linea de alta velocidad entre Sants y 

Camp de Tarragona, substituyendo la parada en el núcleo urbano de Tarragona por 

una parada en la estación de alta velocidad de Camp de Tarragona, en un ámbito 

totalmente rural, muy desconecta de cualquier sistema eficaz de transporte público 

yligando su uso  un modelo de movilidad basado básicamente en el vehículo 

privado. 
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Figura 2. Esquema ferroviarioi del tramo central del Corredor Mediterranio, 

con la variante Vandellòs-Camp de Tarragona en construcción. Any 2018. 
 

 

Font: elaboració pròpia 
 

Figura 3. Tarragona serà la primera capital del Mediterranio en perder la  

estación urbana de l’Euromed , perder la conexión de este servicio con Cercanías 

y desmantelar la red de cercanías. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Barcelona 

Tarragona 

Castelló 

València 

Alacant 

Murcia 
 

Cartagena 



7/24  

 

El desmantelamiento integral de la línea ferroviaria clásica ha sido recientemente 

reconocida por parte del Ministerio de Fomento en una respuesta parlamentaria al 

diputado Félix Alonso Cantorné. 

 

 
Figura 3. Confirmación per parte del Ministerio de Fomento del desmantelamiento 

integral de la línea ferroviaria de costa, entre Vandellòs y Port Aventura 
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2. Perjuicios para los usuarios en Cambrils y Salou 

En el caso de que se  realice el desmantelamiento de la actual via, desaparecerán las 

estaciones urbanas de Salou y Cambrils, que transportan anualmente más de 

675.000 pasajeros, a pesar del deficiente servicio. La estación de Salou ha sido durante 

muchos años una de les 20 estaciones de regionales más utilizadas de España, tanto 

por el  público residente en la villa como por los numerosos turistas que la visitan. La 

estación de Salou por sí sola tiene un mayor flujo de viajeros de regionales que la 

estación de alta velocitat de Camp de Tarragona. 

 

Figura 4. Miles d’usuarios por año  en les estaciones con más de 400.000 viajeros 

anuales en el Camp de Tarragona (2015) 
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Regionals 

MD 

3.408.499 

77% 

LD 

(Euromed / 

Talgo) 

174.238 

4% 

AVE 

693.716 
16% 

 
Avant 

138.000 

3% 
 

* Les cifras  de Salou corresponden al año 2012. Fuente: elaboración pròpia a partir d’Anuario del 

Ferrocarril 2016. FFE. 

Si se desmantela la línea actual es producirán tres efectos especialmente perjudiciales 

para los usuarios del transporte público: 

 Les céntricas estaciones actuales de Cambrils y Salou quedaran “sustituidas” por 

Cambrils Nord i Port Aventura, alejadas dos kilómetros hacia el  exterior, forzando  

un incremento del tiempo de desplazamiento de 30 minutos cuando se accede a 

pié. 

 Desaparecerá la conexión ferroviaria entre Cambrils y Salou, y entre los centros 

de estas poblaciones, Port Aventura y Tarragona, entre otros. 

Principalss 

estaciones al 

Camp de TGN 

Alta 

velocidad 

regional 

(Avant) 

 
Regional 

convencional 

(Reg. i R.Exprés) 

 Larga dist. 

Alta Velocitat  convencional 

(AVE, Alvia...)   (Euromed, 

Talgo) 

 
Total 

por 

estación 
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     
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 La estación de Port Aventura puede quedar con un servicio residual, ya que 

pasaria de ser “pasante” a “cul-de-sac”, perdiendo todos los servicios passantes 

de la R16 actual y quedando únicamente servida como  ramal des de 

Tarragona.  

 

 Figura 5. Pèrdida de accessibilitat ferroviaria en Salou y Cambrils 
 

 
 

 

Fuente plano: elaboración propia a partir de Instamaps (ICC) 
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Las estaciones alejadas de los centros urbanos en la práctica no son útiles para la 

mayoría de los usuarios potenciales, que acceden a pié, en bicicleta o otros 

sistemas urbanos de transporte público. Sobre desplazamientos cortos con carácter 

metropolitano, depender del coche para llegar a una  estación es claramente disuasorio 

para el uso del ferrocarril porque resulta más práctico llegar con vehiculo privado 

directamente a la destinación. El estímulo del ferrocarril persigue, en teoría, una lógica 

inversa: reducir la dependencia del vehicule privado, especialmente en les áreas 

metropolitanas. 

 

 

Figura 6. Acceso a las estaciones de Cercanías de Barcelona  

 

Font: PTP a partir de Renfe 

 

 

La pérdida de un servicio ferroviario céntrico perjudica el acceso equitativo de las 

personas al territorio en un país donde, según datos de l’Idescat 2016, solo el 54% 

de la población tiene permiso de conducir. Además de ser socialmente y 

ambientalmente inoportuno, este desmantelamiento ferroviario integral causará una 

interrupción traumática de la actual oferta de transporte público y no favorece una 

transición gradual hacia el sistema de tren- tranvía, siendo  contrario a los 

fundamentos de la Ley  9/2003 de la mobilidad, las Directrices Nacionales de 

Movilidad y la Ley 16/2017 de lucha contra el cambio climàtico (ver capítulo 4). 

Formalmente también vulnera el ordenamiento territorial vigente (Plan Territorial 

Parcial del Camp de Tarragona, ver capítulo 3) y la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario 

(ver capítulo 5). 
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3. No se respeta la planificación oficial de la Generalidad: 

acondicionamiento a tren-tranvía sin pasar por desafectación / 

desmantelamiento integral 

Desde de las entidades en defensa del transporte público en el Camp de Tarragona se 

lleva años denunciando la falta de sensibilidad de las administraciones con las 

necesidades de los usuarios del transporte público en general y del ferrocarril en 

particular: frecuencia de paso, rapidez, accesibilidad, cobertura territorial, buenas 

tarifas, etcétera. La continuidad del servicio ferroviario céntrico a las poblaciones de 

Salou y de Cambrils ha sido una de las demandas más intensas, porque permite 

preservar una vía reservada y electrificada preferente para el transporte público en el 

segundo corredor más importante de movilidad del Campo de Tarragona, tras el 

Tarragona-Reus. Para hacer compatible un buen servicio de transporte público con el 

razonable deseo de suprimir barreras arquitectónicas o peligros asociados al tren actual, 

se defendió el desvío total de los trenes de mercancías y largo recorrido hacia la nueva 

variante Vandellòs – Vila-Seca / Camp de Tarragona y la conversión de la traza 

ferroviaria actual en tren-tranvía (TramCamp), garantizando la permeabilidad urbana, 

nuevas estaciones y la intensificación del transporte público de la zona. 

¿Qué es un tren-tranvía? Se trata de un sistema ferroviario que utiliza vehículos ligeros, 

semejantes a los tranvías urbanos, pero que pueden alcanzar velocidades más altas en 

zonas interurbanas, incluso llegando a circular sobre redes ferroviarias convencionales. 

A nivel de infraestructura, la mayoría de trenes-tranvía utilizan vías tranviarias en zonas 

de calle con régimen de circulación urbano (velocidad máxima a 50 km / h), y vías 

ferroviarias más convencionales a los tramos interurbanos (velocidad máxima a 80-120 

km / h, según modelo). Los sistemas tren-tranvía funcionan con éxito en varios países 

europeos, siendo el sistema más desarrollado el de Karlsruhe. En España sólo existe un 

sistema de tren-tranvía en servicio, implantando sobre una antigua línea de tren, entre 

Alicante y Benidorm y uno en construcción, entre Cádiz y Chiclana. El condicionamiento 

a tren-tranvía de la línea de Alicante a Benidorm se hizo progresivamente, nunca 

desmantelando la infraestructura con carácter general, ni mucho menos sin tener los 

proyectos constructivos de conversión a tren-tranvía financiados y con una ejecución 

inmediata. 
 

Figura 7. Transformación del tren Alacant-Benidorm en tren-tranvía 

 

Foto: Joan Carles Salmeron 
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La realización de esta actuación se ve favorecida por la liberación de circulaciones de 

largo recorrido y mercancías entre Vandellós y Port Aventura en la línea clásica de la 

costa, con la puesta en marcha de la variante Vandellòs-Vila-seca / Camp de Tarragona. 

Los tramos no urbanos existentes mantendrían el modo ferroviario actual (abaratando 

notablemente el proyecto) y en las zonas urbanas se integraría la infraestructura actual 

con formato de tranvía urbano de nueva construcción. La introducción del tranvía 

moderno supone disponer de un nuevo modo de transporte urbano que gracias a la 

superior capacidad de aceleración y frenado puede incorporar nuevas paradas sin mucho 

detrimento de los tiempos de viaje. 

La Generalitat, a través del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

primero, y luego a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha dado su 

visto bueno a esta idea a través de varios documentos oficiales, estudios y proyectos, 

detallados a continuación: 

 Estudio de viabilidad de un tren ligero en el Camp de Tarragona, 2001 

 Plan de Transportes de Viajeros de Cataluña (Pág. 42), aprobado en diciembre de 

2002 
 

 Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026, Aprobado en 2006 
 

 Estudio informativo para implantar un sistema tranviario en el Camp de Tarragona, 

aprobado en 2010 

 Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprobado el 10 de enero de 

2010. Este documento oficial, que marca el futuro de las infraestructuras en el 

Camp de Tarragona, distingue claramente t entre "acondicionamiento t Tren -

Tramvia" y "Desafectación ferroviaria". Asimismo, el encargo por el estudio previo 

del nuevo tren-tranvía del Camp de Tarragona habla de adaptaciones de la 

infraestructura actual y no del desmantelamiento integral de la línea. 

  Orden de Estudio previo del nuevo tren-tranvía del Camp de Tarragona. tramo 

Cambrils  Salou-Port Aventura-Tarragona. En el objetivo de la contratación habla 

claramente del aprovechamiento de la infraestructura y su adecuación a las 

nuevas funcionalidades (tren-tranvía), más de un desmantelamiento integral 

previo. Los resultados de este nuevo estudio aún no se han hecho públicos. 

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&amp;docHash=982ec38e69c8b51d9c30d59f4559316b&amp;fileId=17194129&amp;capId=203633&amp;idTS=17194076
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&amp;docHash=982ec38e69c8b51d9c30d59f4559316b&amp;fileId=17194129&amp;capId=203633&amp;idTS=17194076
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&amp;docHash=982ec38e69c8b51d9c30d59f4559316b&amp;fileId=17194129&amp;capId=203633&amp;idTS=17194076
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Figura 8. El Plan Territorial distingue claramente entre "Desafectación 

ferroviaria" (desmantelamiento integral) y "Acondicionamiento tren-tranvía". 
 

 
 

Fuente: PTP a partir de Plan Territorial Parcial del Camp de 

Tarragona 

 

Figura 9. Objetivo del último orden de estudio sobre este corredor encargado por 

la Generalitat de Cataluña donde especifica el aprovechamiento y adecuación de 

la línea actual en vez del desmantelamiento integral. 

 

 
 

Fuente: Orden de Estudio previo del nuevo tren-tranvía del Camp de Tarragona. 

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

Los argumentos del Ministerio de Fomento para justificar el desmantelamiento integral 

de la línea ferroviaria, basándose en una Declaración de Impacto Ambiental de 1998, 

colisionan con la nueva Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. 

La nueva ley determina que toda línea desafectada de la Red Ferroviaria de Interés 

General (RFIG) debe pasar a disposición de las entidades local y autonómica para 

proceder a una transferencia en caso de que estos nos deseen mantener su continuidad. 

 

Figura 10. Extractos de la Ley 38/2015 sobre el desmantelamiento de líneas 

ferroviarias 
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Fuente: BOE 30-09-2015 
 

Por lo tanto, procede que el Ministerio de Fomento haga una notificación formal a la 

Generalidad previa de la desafectación de la línea a la RFIG para ofrecerle la línea. Una 

vez transferida, y en virtud de la ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, la Generalitat 

es la única administración competente de esta infraestructura de transporte público. 

Existen precedentes de traspaso de infraestructuras de la RFIG a un ente autonómico, 

como el tramo Riba-roja de Túria - Quart de Poblet. Fue remodelado y actualmente es 

explotado por FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana). 

 

Figura 11. Extracto de la ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria 
 

 

Fuente: DOGC 4611. 10-04-2006 
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5. Incumplimiento de los preceptos de la ley 9/2003 de movilidad, 

Directrices Nacionales de Movilidad y ley 16/2017 de cambio 

climático 

 
Consideramos que, por los motivos expuestos anteriormente, el desmantelamiento 

ferroviario integral ocasiona una interrupción traumática del transporte público y reduce 

las posibilidades de una transición ordenada hacia el tren-tranvía, vulnerando los 

siguientes artículos: 

 
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 Consejo Catalán de la Movilidad no ha informado convenientemente sobre los cambios en el 

Corredor Mediterráneo de acuerdo con el Artículo 22, Detallado a continuación. 

Funciones del Consejo Catalán de Movilidad. “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.” 

Disposición adicional 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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 Directrices Nacionales de Movilitat, de 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. (...)” 

 

 
Lei 16/2017 de cambio climàtico 

 

 
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. Cuestionamiento de los argumentos del ayuntamiento de Salou a favor 

del desmantelamiento integral 

6.1 Se suspenderá indefinidamente un servicio público ferroviario 

El ayuntamiento de Salou plantea la interrupción indefinida del servicio ferroviario en el 

centro de las poblaciones sin tener en cuenta las necesidades de los usuarios del 

transporte público. No se debería interrumpir el servicio de cercanías sin disponer de un 

plan de financiación para el TramCamp y unos plazos de ejecución, con el objeto de 

minimizar las afectaciones a los usuarios y restringir al mínimo exigible por las obras de 

reforma. Cabe recordar que el ferrocarril es un servicio público que garantiza la 

movilidad de miles de personas que optan por el tren de cercanías en vez del vehículo 

privado o el autobús. 

Mientras no se ejecute el TramCamp se podría mantener un servicio ferroviario 

"pacificado" basado en la intensificación de la actual línea de cercanías RT2 entre 

Cambrils y Tarragona. Considerando la eliminación total de los trenes de largo recorrido 

y mercancías sobre la antigua línea, todos los pasos a nivel se podrían reprogramar en 

función de los trenes de cercanías -más lentes y ligeros- para reducir drásticamente el 

tiempo de barreras bajadas. 

 

6.2 Se dificultará económicamente y temporalmente la implantación del 

tren-tranvía 

Formalmente los ayuntamientos manifiestan su apoyo al tren-tranvía y lo piden a la 

Generalitat, pero sus decisiones no hacen sino dificultarlo. El ayuntamiento de Salou 

incluso afirma reiteradamente que incluye una franja reservada para el TramCamp dentro 

de su proyecto de "Vía Cívica", nombre con el que se conoce la idea municipal de 

reurbanización de la traza ferroviaria en Salou. Pero más allá de las declaraciones la 

viabilidad del TramCamp quedará seriamente condicionada por la política del 

desmantelamiento integral de los ayuntamientos de Salou y Cambrils por los siguientes 

motivos: 

 No podrán aprovecharse las vías actuales en zona interurbana, Donde no sería 

necesario de momento ninguna reurbanización profunda en modo tranvía. Una 

vía de tranvía nueva con remodelación urbanística integral tiene un coste entre 

los 8 y los 12 M € por kilómetro. Teniendo en cuenta que la línea del TramCamp 

entre Port Aventura y Cambrils tiene unos 8,5 kilómetros, pero que menos de la 

mitad son traza urbana plenamente consolidada en Salou y Cambrils; ¿qué 

sentido tiene desguazar toda la infraestructura restante para volverla a hacer de 

nuevo? 

 Se impide una urbanización/tranviarización progresiva, Como se hizo en la línea 

Alicante-Benidorm. La inversión progresiva sería más coherente con la realidad 

económica de la Generalidad de Cataluña, que sería la titular de la nueva línea. 

La tranviarización progresiva requeriría una inversión inicial únicamente de 66 M 

€: 
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o adquisición del material móvil: 4 trenes-tranvía, 20 M € 

o Cocheras, talleres y señalización: 5 M € 

o Conversión los pasos a nivel periurbanos en pasos semaforizados: 1 M € 

o Urbanización de 2 km de traza urbana en Salou: 20 M € (vía y alrededores) 

o Urbanización de 2 km de traza urbana en Cambrils: 20 M € (vía y 

alrededores) 

Pero con la estrategia de "desmantelamiento integral" previa, la inversión inicial 

para poder poner en marcha el TramCamp prácticamente se doblaría, 

necesitándose alrededor de 111 M € por el hecho de tener que construir 8,5 km 

de vías desde cero, incluso en zonas interurbanas donde no es necesario cambiar 

toda la infraestructura actual. 
 

Figura 12. Etapas de un acondicionamiento a tren-tranvía progresivo, sin 

desmantelamiento integral de infraestructura previa 
 

 
 

 Se elimina la demanda de viajeros actual, que se traspasará generalmente en la 

carretera. Al cabo de un tiempo será mucho más difícil justificar la inversión del 

TramCamp. 
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6.3 Cuestionamiento de la viabilidad económica y la previsión de 

implantación del TramCamp al proyecto urbanístico municipal de "Vía 

Cívica". 

Existen serias dudas de que la "Vía Cívica" proyectada por el ayuntamiento de Salou sea 

viable a corto plazo e integre verdaderamente las necesidades infraestructurales de un 

tren-tranvía: 

 El desmantelamiento integral del ferrocarril no asegura la reurbanización de la 

traza actual. Según el propio ayuntamiento de Salou, la reurbanización de la 

traza ferroviaria, por sí sola, exige una inversión de 60 millones de euros, por los 

que habría que generar plusvalías urbanísticas en base a nuevas edificabilidades 

que no están aseguradas (Salou construirá 600 viviendas Cuando se desmantele la 

vía del tren, ver pág. 16 del Diario de Tarragona, 29/07/2012). Más adelante el 

ayuntamiento apelaba a la Generalitat para financiar parte de este cuerpo 

atándolo con la operación del Centro Recreativo Turístico, antes conocido como 

"Barcelona World" (El trazado de la vía del tren será sustituido por una avenida 

comercial y de servicios, ver pág. 21 del Diario de Tarragona, 01/25/2015). Existen 

numerosos casos donde la desaparición de una vía ferroviaria no ha sido seguida 

de su urbanización inmediata por problemas económicos (Vilafranca del Penedès, 

Burgos, l’Aldea…). 

 No se han mostrado proyectos concretos del encaje del TramCamp a la "Vía 

Cívica" en planta ni sección. únicamente se han mostrado renders difusos y mapas 

a gran escala, donde no existe un trabajo de encaje urbano mínimamente 

aceptable. 

 La "Vía Cívica" proyectada por el ayuntamiento de Salou encarece el proyecto de 

tranviarización simple al incorporar un aparcamiento subterráneo, Que nada 

tiene que ver con las necesidades básicas de mejora del transporte público. 
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6.4 La estación de Port Aventura no mantendrá la conectividad ferroviaria 

de Salou porque quedará aislada y conectada únicamente con 

Tarragona 

La variante Vandellòs - Vila-seca / Camp de Tarragona está prácticamente terminada 

pero no así las propuestas municipales para convertir el apeadero de Port Aventura en 

un "macrointercambiador" de trenes de alta velocidad, cercanías, tranvía y autobús 

interurbano (Pere Granados: " la estación de Port Aventura será intermodal ", ver pág. 9 del 

Diario de Tarragona, 05/13/2015). Tampoco ha prosperado la idea de hacer una nueva 

estación un poco más adelante en el mismo ramal, ante el Hotel Regina, también en 

fondo de saco. 

Por el momento, lo único seguro es que Port Aventura perderá todas las circulaciones 

regionales de la línea R16 (Barcelona-Tortosa), que se encaminarán por la nueva 

variante. El Ministerio de Fomento descartaba la idea del "macrointercambiador", que 

parte de un edificio y más vías, requería construir una serie de costosos ramales 

ferroviarios en ancho internacional procedentes desde la línea de alta velocidad 

(Fomento descarta construir una nueva estación de tren en Salou, ver pág. 17 del Diario de 

Tarragona, 01/12/2015). 

Aun así, el alcalde de Salou considera que la ciudad mantiene su conectividad 

ferroviaria (Pere Granados: "Salou tiene una buena conexión con la red ferroviaria", véase 

Laciutat.cat de 18-01-2018). Las entidades promotoras del ferrocarril en el Camp de 

Tarragona ya advertíamos que los planes municipales no eran viables por los siguientes 

motivos: 

 No es operativo un modelo ferroviario de alta velocidad con 4 estaciones en un 

radio de 10 kilómetros: Campo de Tarragona (existente, en Perafort), estación 

"central" del Campo de Tarragona (proyectada al sur del aeropuerto de Reus y 

defendida por el ayuntamiento de la población), estación urbana de Tarragona 

(proyectada de forma soterrada y defendida por el ayuntamiento de la población) 

y una cuarta en Port Aventura (proyectada y defendida por el ayuntamiento de la 

población). 

 El servicio de alta velocidad sólo puede aspirar a tener una estación para los 

trenes de largo recorrido del Corredor Mediterráneo, Mientras que la movilidad 

cotidiana necesita varias estaciones, céntricas y bien conectadas con los servicios 

y centros generadores de movilidad. Desgraciadamente las propuestas para los 

servicios cotidianos (tren-tranvía, cercanías y regionales de alta velocidad) no 

han sido el foco de las inversiones ni del debate político. 

 las estaciones con culo de saco tienen menos demanda potencial que las que se 

integran en una línea con más destinos. La estación de Port Aventura perderá 

todos los servicios de la R16 y como estación única de un ramal en culo de saco 

podrá aspirar a pocos servicios ferroviarios, al estar en competencia con la línea 

general de Tortosa (R16 por la nueva variante) y Reus (R15) debido a las 

limitaciones de capacidad del tramo Tarragona - Sant Vicenç de Calders. El único 

servicio sin restricción de frecuencia sería una lanzadera entre Port Aventura y 
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Tarragona, pero este servicio ya quedaría cubierto por el servicio del TramCamp, 

que sumaría más demanda en poder adentrarse hasta el centro de Salou y de 

Cambrils. 
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7. Acciones de la PTP y la PDF para poner en conocimiento la sociedad y las 

administraciones de estas problemáticas 

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. 

 

 

Actos públicos 
 

 

14-11-2011. Presentación de la PTP en Tarragona: "La PTP propone 11 medidas para 

que   el transporte público tenga un papel central en los Juegos de Tarragona 2017 " 
 

22-03-2012. Presentación de la PTP en Reus: "Conferencia al círculo de infraestructuras y  

 Cámara de Comercio de Reus "  
 

17-02-2015.presentaciónde la PTP en Tarragona: "Salvemos la línea hierro vial costera  

 de TGN: integración SÍ, supresión NO"  
 

12-03-2015. Debate organizado por PTP, PDF y con todas las fuerzas políticas de 

el ayuntamiento de Cambrils. 

10-10-2016. Acto "Basta" de la PDF, Plataforma Trenes Dignos de las Tierras del Ebro, 

PTP y nutrida representación de los ayuntamientos del Corredor Tarragona- Reus / 

Tortosa en Vilaseca."Man iFEST en defensa del ferrocarril en el Camp de Tarragona y  

 Tierras del Ebro". 
 

12-07-2017. Presentación estudio de la PTP y PDF en Tarragona. ”La PDF.Camp y la 

PTP  presentan un estudio diagnóstico y propuestas para reavivar el ferrocarril en el 

Campo de  Tarragona” 
 

 

Reuniones con administraciones públicas o partidos políticos 
 

 
 

18-07-2013. Reunión PTP y Departamento de Territorio y Sostenibilidad con Ricard 

Fuente y Xavier Flores sobre la situación ferroviaria en el Camp de Tarragona. 

19-02-2014. Reunión PTP y Departamento de Territorio y Sostenibilidad con Ricard 

Fuente. 

12-03-2015.Reunión PTP, PDF y ayuntamiento de Cambrils, con la alcaldesa Mercè 

Dalmau. 

20-03-2015. Reunión con el candidato de ERC en 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/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
https://transportpublic.org/?p=6223
https://transportpublic.org/?p=6223
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25-05-2015. Reunión PTP, PDF y ayuntamiento de Salou, con el alcalde Granados. 

29-05-2015. Reunión PTP y Departamento de Territorio y Sostenibilidad con Ricard 

Fuente. 

 

18-05-2016. Reunión con el ayuntamiento de Tarragona, con el Sr. Milán, concejal 

de urbanismo. 

21-06-2016.Reunión PTP, PDF y ayuntamiento de Cambrils, con la alcaldesa Camino 

Mendoza. 

18-07-2016. Reunión PTP, PDF y ayuntamientos de Salou, con el alcalde Granados. 

17-03-2017. Reunión PTP y MH Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El 

Presidente manifiesta estar informado de los estudios de la Generalitat para tranviaritzar 

el tramo Cambrils - Port Aventura. Se hace un comunicado: "La PTP celebra la 1ª 

encuentro oficial  con un Presidente de la Generalidad, el Muy Honorable Carles 

Puigdemont". 
 

25-05-2017. Reunión PTP, PDF y ayuntamiento de Salou, con el alcalde Pere Granados. 

Se hace un comunicado "El Alcalde Granado s confirma la PTP y la PDFCamp que el 

ayuntamiento de Salou apuesta por TramCamp" 
 

12-07-2017. Reunión PTP, PDF y ayuntamiento de Tarragona, con el Sr. Milán (concejal 

de urbanismo) 

10-10-2017. Reunión PTP, PDF y el coordinador general del Ministerio de Fomento para 

el Corredor Mediterráneo. Se hace un comunicado: "La PDF.Camp y la PTP presentan al 

delegado  de Fomento para el corredor Mediterraneo un estudio para evitar el aislamiento 

del Camp de  Tarragona"

https://transportpublic.org/?p=5266
https://transportpublic.org/?p=5266
https://transportpublic.org/?p=6857
https://transportpublic.org/?p=6857
https://transportpublic.org/?p=6857
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8. Conclusiones 

 La petición de desmantelamiento ferroviario integral reclamada por los 

ayuntamientos de Salou y de Cambrils eliminaría dos estaciones de los 

respectivos centros urbanos y perjudicaría la movilidad de cerca de 675.000 

pasajeros, las alternativas de los cuales serán estaciones más alejadas y, en el 

caso de Salou, añadiría el problema de un menor servicio (Port Aventura). La 

consecuencia directa sería un uso más intensivo del vehículo privado y de los 

autobuses subsidiarios de la congestión viaria, que entra en contradicción con la 

Ley de movilidad 9/2003, las Directrices Nacionales de Movilidad y con la Ley de 

cambio climático 16/2017. El desmantelamiento ferroviario sin un proyecto de 

TramCamp financiado y con plazos provoca una grave afectación a la movilidad 

de miles de personas. 

 Por primera vez en Cataluña, unos alcaldes tramitan un desmantelamiento 

integral en vez de una integración urbanística para resolver problemas asociados 

a pasos a nivel o permeabilidad urbana. Se consumaría el 1º desmantelamiento 

de un ferrocarril de Cercanías de Cataluña en democracia. 

 La planificación ferroviaria de Salou para conectarse con el Corredor 

Mediterráneo ha sido un fracaso, y la estación de Port Aventura quedará 

únicamente conectada con Tarragona. 

 Un desmantelamiento integral, como el que piden los ayuntamientos de Salou y 

Cambrils, dificultará extraordinariamente la posibilidad de implantar el tren-

tranvía (TramCamp) entre Tarragona, Port Aventura, Salou y Cambrils. Construir 

un tranvía desde cero a 8,5 kilómetros que separan Puerto Aventura de Cambrils, 

costaría prácticamente el doble que condicionar dos kilómetros de travesía 

urbana de la línea en Salou por un lado y en Cambrils por la otra. Generalmente 

los trenes-tranvía parten de remodelaciones de infraestructuras preexistentes, 

como es el caso de la línea Alicante- Benidorm. 

 El desmantelamiento integral contradice el ordenamiento urbanístico 

oficialmente aprobado por la Generalidad de Cataluña al Plan Territorial Parcial 

del Camp de Tarragona, donde se distingue claramente entre "Desafectación 

ferroviaria" para el tramo L'Hospitalet de l'Infant - Cambrils, del de 

"Acondicionamiento a tren-tranvía "para el tramo Cambrils-Port Aventura. 

 El desmantelamiento integral no puede hacerse de manera unilateral por parte 

del Ministerio de Fomento de acuerdo con la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. 

De acuerdo con la Ley, la Generalitat debe poder recibir la línea haciéndose 

cargo de su mantenimiento y aplicar el proyectado TramCamp, por el que tiene 

competencias plenas de acuerdo con la ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria. 
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2. 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: 
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• 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. 
 
 

3. 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. 

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


6  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.atmcamptarragona.cat/informacio-pdm
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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). 
 
 

4. 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 . 
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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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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 
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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 

 milion s 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 aprova des 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. 



4/5  

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 Par cial 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 

 milion s 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 aprova des 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 Par cial 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 
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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 in stància 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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D E P A R T A M E N T   D E  S O S T E N I B I L I T A T  I  T E R R I T O R I 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona 



 

b?f i<> rall   di;.  Ctah.eiw. 
De!>art-t i.;,rnton 
So.!.t!'l'libi lit;it <BCf h:.v. 
Trr:1o:l las 

 

lnnl! Generalilat de Catalunya 

IAWl Departament de Territon 1 Sostenlb1hlal 
Secretaria d'lnfraestructures i Mobllitat 

 

 
í  

J. 

Sr. Rlcard R lol 

Pres!dent 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  
C/lndustria nº 220, Entresol 

Barcelona (08026) 
 

 

 

Benvolgut senyor. 

En retad6 arnb el seu escñt de 18 d'octubre de 2018 en que sol·licita que l'Adrninistració 

de la Generalit<1t, mitjanant el Departament de Territori i SOstenibllítat, insti el Mlnlsteri 

de Foment per al traspas a l'Administració de ta Generalitat de la línia ferroviaria 

Cambrils-Salou-Port Aventura, us fa1g avinent que: 

 

Com sabeu, el 20 de novembre de 2015, el Departament de Territori i SOsteníbll1tat va 

sol·licitar al Mi nisteri de Foment l'establimenl dels mecanismes necessaris per fer possible 

la contmui'l:at del corredor ferroviari actual com a lima de tren-tramvia entre Cambrils i 

Port Aventura, t la reassignació deis fans previstos per al desmantellament i restitució del 

corredor actual a la nova contlguraci6 tramviaña . A!xf mateix, va sol·liclta r al Mlnisteri de 

Foment l'estudi conjunt dels instruments i figures operatives per implementar els possíbles 

canvis en la titularitat o  rnantenimenl  d'aquesl  tr.am  d'infraestructura,   objecte  de 

l'actuació. 

 
Fins al moment. el Minfsteri de Foment no ha donat resposta a aquest escrlt ! no es té 

coneixement que s'hagl inicial, per pa rt de l'órgan competen t, la trami tació de 

l'exped ient de traspas de la línia ferroviaria en els termes que preveu la Llei estatal 

38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari. 

 
Dl r-vos, ahó matelx, que el traat deflnlt1u del projecte del tren tramvia del Camp de 

Tarragona resta condicionat a la trami tació i aprovaci6 de l'estudf lnformatiu 

corresponenl, tal com indica l'article 4.5, lletra g) de I'Annex del Pla territorial parcial del 

Camp de Tarragona, aprovat definit1vament per Acord GOV/4/2010, de 12 de gener. En 

conseqüenda, no compa rtim els arguments que exposeu en el vostre escrit relatius a 

eventuals tncompliments de l'ordenament jurfdtc vlgent. 

 

Pet que fa al nou model de transp6rt públic, que esdevindra amb !'entrada en 

func1onament del nou corredor Vandell0s ·Camp de Tarragona, el Departament de Territori 

1 Sostenlbilita t ha elabora t un document, consensuat amb l'Ajuntament de Salou i Cambrils 

f d'altres adm!nlstracions locals del Camp de Tarragona, que recull una proposta de millora 

deis serveis de Rodalies de Catalunya, així com el desplegament per fases de la 

implantació d 'un tren-tramvia al Camp de Tarragona. Aquest document ha estat exposat 

públicament illíurat al Govern de l'Estat. 
 

 

 



 

Rml Generalltat de Catalunya 
l:UJJ.:l Departament de Terrltori 1 Sostenibilftat 

Secretaria d'lnfraestructures i Mobilítat 

 
 
 

 
En aql.Jests moments, el Departament de Terrltorl 1 Sostenlbllitat esta flnalltzant la 

redacció de l'estudi prev1 d'lrnplantació d'un tren tramvla al corredor cambrils-Salou· Port 

Aventura-Tarragona, en el marc de l'elaboració del qual s'han mantingut diverses reunions 

de coordinació amb els ajuntaments afectats. 

 
Per tant, en cap cas desapa reix et serve1 ferroviari de Rodalies de Catalunya als nuctis 

urbans de Ca mbrils t Salou, el qual es manté a la nova estació de Cambrlls i l'estació de 

Port Aventura. D'altra banda, pel que fa al corredor costaner se substitui ra per un sistema 

de tren tramvia que perrnetra una millor integració urbana i disponibilitat d'estacions als 

nuclis urbans de Salou i Cambrils, complementant l'oferta de transport public a la de 

Rodalies de catalunya i millorant tant la infraestructura tant la i nfraestructura disponible 

com !'oferta de serve\. 

 
6en corcttalment, 

 

 
 

 
lsldre Gavin t Valls 

Secretari d'lnf raestructures 1 Mobilitat 

Barcelona, 23 de gener de 2019 
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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. 
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DIARI DE TARRAGONA 
 

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 

NÚRIA RIU 

9 de Diciembre de 2018 - 22:33 hs 
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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/


 

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. 

(…)



 

 


