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I. PUNTS FORTS I FEBLES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UNA ESTRATÈGIA A 

FAVOR DE LA MOBILITAT SOSTENBLE
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ASPECTES TERRITORIALS I SÒCIO ECONÒMICS

- Territori potencial per al desenvolupament

de mesures relacionades amb la mobilitat

activa:

- Paratges natural extens amb inici i

final rutes a peu i en bici pel municipi

- El Castell del Catllar i altres

monuments històrics

- L’estratègia de descentralitzar o crear

serveis municipals (equipaments) cap a les

urbanitzacions és favorable a una

mobilitat interna més basada en anar a

peu i en bici que no pas amb vehicle

privat.

PUNTS FORTS
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ASPECTES TERRITORIALS I SÒCIO ECONÒMICS

PUNTS FEBLES

- La dispersió urbanística genera dependència

del vehicle. La motorització dels turismes és

molt elevada 781 Turismes /1.000 habitant,

tractant-se dels valors més alts de Catalunya.

- La distància existent entre diverses zones del

municipi dificulta la creació d’una xarxa

d’itineraris per a la mobilitat obligada interna

- El desenvolupament urbanístic previst en el

POUM consolidarà un model d’urbanisme

dispers que té afectacions greus a la mobilitat.
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A PEU

PUNTS FORTS

- La circulació de vehicles és baixa i permet

als vianants caminar pel mig de la calçada

(donat que l’amplada de les voreres és

estreta).

- L’estretor dels carrers del nucli urbà

afavoreix la necessitat de reduir la

velocitat de circulació als vehicles, no

generant-se situacions molt greus

- Malgrat que l’estat de les voreres no és

bo, l’adaptació de l’itinerari escolar de

l’escola l’Agulla ha permès ampliar les

voreres al seu entorn
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A PEU

- Amplada útil de les voreres molt deficient. La

major part de voreres són estretes i d’altres

s’han urbanitzat amb molts elements al mig

que redueixen l’amplada útil. Pocs vianants

caminen per les voreres.

- Vehicles estacionats sobre les voreres del

centre

- Manquen passos de vianants a l’itinerari del

centre al camp de futbol, Av. Catalunya

- Dèficit d’accessibilitat en diversos itineraris

per a vianants amb escales, passos de

vianants no adaptats que dificulten els

desplaçaments a persones amb mobilitat

reduïda

- Inexistència de voreres al tram de la T-203

que dona accés a l’aparcament de la Font

degut a l’estretor de la carretera

PUNTS FEBLES



EN BICICLETA

PUNTS FORTS

- Disponibilitat per aparcar les

bicicletes a la major part dels

equipaments del municipi.

- La proximitat del municipi amb

espais naturals, fa que sigui un punt

d’inici o de pas de rutes a peu i

ciclistes cap al parc, especialment

durant els caps de setmana.

- La baixa circulació de vehicles

durant els dies feiners a la major

part de carrers del centre urbà

facilita la convivència entre

bicicletes i vehicles, malgrat no

existir cap oferta adaptada pensada

per la mobilitat quotidiana.

PUNTS FEBLES

- Inexistència d’una xarxa

d’itineraris per bicicletes

connectada amb els principals

destins del municipi.

- Baixa presència de ciclistes

relacionats amb la mobilitat

quotidiana.



TRANSPORT PÚBLIC
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PUNTS FORTS

- La connexió amb Tarragona es considera

correcte donat el volum de la població del

municipi.

- Donat que diverses urbanitzacions es

troben situades a l’entorn de vies

primàries això permet habilitar parades

d’autobús, tant de servei regular com

d’escolar, a la mateixa carretera i reduir els

temps de desplaçament dels autobusos.

- No hi ha cap servei de transport públic

que connecti orígens i destinacions

internes del Catllar.

- Baixa cobertura del transport públic a la

urbanització de La Cativera i zones més

allunyades de la xarxa primària, tant en

urbanitzacions com en el nucli urbà.

- Dèficit d’accessibilitat en els entorns a peu

d’algunes parades d’autobús (passos de

vianants no accessibles, voreres estretes).

PUNTS FEBLES
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CIRCULACIÓ

PUNTS FORTS

- No es detecten retencions importants al conjunt de la xarxa viària del municipi, només es

detecten a l’entorn de les principals escoles a les franges d’entrada i sortida (les habituals, en

aquest tipus d’escoles).

- Hi ha disponibilitat de places a l’aparcament de la Font al llarg de tot el dia, a menys de 100

metres del mateix centre del nucli urbà

- La reforma de la carretera TP-2039 per part de la Diputació de Tarragona facilitarà

l’accessibilitat segura a les urbanitzacions de l’entorn
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CIRCULACIÓ

PUNTS FEBLES

- Els carrers amb doble sentit de circulació a la major part de la xarxa viària i afavoreix una

excel·lent accessibilitat a zones on caldria que el vianant fos prioritari i /o es millores la seva

seguretat. Hi hagut accidents al carrer França

- Manca una estructura de la xarxa secundària que permeti una millor distribució dels fluxos

cap a la xarxa primària, que sigui intuïtiva pels conductors no habituals i que pugui lligar

alguna urbanització
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CIRCULACIÓ

PUNTS FEBLES

- Alguns enllaços a les urbanitzacions requereixen ser millorats ja que es realitzen amb

rotondes desviades de l’eix principal com Mas Blanc, d’altres amb girs a l’esquerra sense

semaforitzar des d’una via com la TP-2031.

- La indefinició de les zones on poder aparcar al nucli genera que molts conductors optin per

aparcar a qualssevol racó, fins i tot en doble fila.

- La inexistència de places regulades no afavoreix la rotació de vehicles de les places més

properes a l’activitat comercial i de restauració

- L’aparcament de la Font no està ben senyalitzat i no existeix un itinerari a peu de connexió

amb a T203



II. LÍNIES D’ACTUACIÓ
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1.Potenciar i facilitar que la mobilitat a

peu sigui el mode prioritari al nucli urbà,

millorant la seguretat i accessibilitat dels

itineraris, prioritzant els de major

demanda i a l’entorn d’escoles, centres

cívics i equipaments esportius.

2. Crear itineraris a peu i en bicicleta que

afavoreixin la relació entre diversos

sectors del municipi que només es

relacionen a través de la xarxa primària

de circulació

3. Millorar l’espai públic de les

urbanitzacions en favor de la mobilitat

activa, en funció de les urgències

detectades i la dotació pressupostària
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4.Millorar l’accessibilitat de les parades

d’autobús i els seus itineraris d’accés a

peu.

5.Ampliar la cobertura territorial del

transport públic.

6.Reduir la presència de trànsit rodat per

el nucli urbà amb la creació de diverses

estratègies relacionades amb l’aparcament

i la jerarquització de la xarxa viària.

7.Millorar la seguretat dels accessos a les

urbanitzacions especialment a la TP-2031

on viuen molts residents del municipi i

amb confluència amb Els Pallaresos.
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8.Millorar la seguretat viària i el civisme

entre les persones usuàries dels diferents

models de transport.

9.Gestionar l’oferta i la demanda

d’estacionament prioritzant l’estacionament

de persones residents i millorant les

probabilitats de trobar plaça per visitants i

comerç.

10.Millorar la informació respecte a la

mobilitat sostenible fomentant la

participació de la ciutadania.



III. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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P1. NOUS PASSOS DE VIANANTS

1. Camp de Futbol

-Pas de vianants a la T-203 per

connectar l’itinerari de vianants que ve

del centre amb el camp de futbol.

-Pas de vianants per connectar la zona

d’aparcament de l’altre costat de la

carretera.

-S’ha d’habilitar un itinerari segregat

amb pilones abatibles o vorera. Per fer-

ho caldrà desplaçar les places

d’aparcament o perdre’n alguna

2. Col·locar un semàfor al pas de

vianants al Mèdol per accedir de forma

segura als Pallaresos per la TP2031

18

3. Pujada al Castell

-Pas de vianants a pujada del castell

amb la T-203 per donar continuïtat a

l’itinerari de vianants

4. Pas de vianants elevat a l’avinguda

Catalunya que doni accés al camí dels

horts.



- Creació de sentits únics

- Supressió d’un cordó d’aparcament

- Permetre l’accés a la distribució de mercaderies unes hores concretes

- Adaptar places de càrrega i descàrrega al perímetre

19

P2. RESTRICCIÓ DE LA CIRCUACIÓ AL NUCLI URBÀ

Supressió un cordó 
d’aparcament



- Creació de sentits únics

- Supressió d’un cordó d’aparcament

- Permetre l’accés a la distribució de mercaderies unes hores concretes

- Adaptar places de càrrega i descàrrega al perímetre
20



P3. PINTAR LES PLACES D’APARCAMENT PERMESES AL MUNICIPI 
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Al C. Onze de Setembre no es podrà aparcar

Les places suprimides comptaran

com a alternativa l’aparcament de la

Font on s’augmentaran les mesures

de seguretat. Aquest aparcament té

unes 55 places que estan buides la

major part d’un dia feiner.

Es proposa ordenar l’aparcament en superfície del

centre pintant l’espai on es permet aparcar. A l’espai

no senyalitzat estarà prohibit l’aparcament. Es proposa

suprimir 49 places (10 a Elionor de Pallars, 13 a Onze

de setembre, 11 al C. França, 6 a Camí de la Font i 9 a

Prat de la Riba).

Es proposa regular les places de l’Avinguda Catalunya

davant el centre Cultural (13), ja sigui amb disc horari

o com a zones de càrrega i descàrrega



P.4. PAS ALTERNATIU DE VEHICLES AMB SEMÀFOR A L’AV. CATALUNYA 

Es proposa crear un pas alternatiu

de vehicles semaforitzat al tram de

l’Av. Catalunya entre onze de

setembre i C. Major per tal

d’habilitar un pas perquè els

vianants puguin caminar per aquest

tram on no hi ha vorera. La nova

vorera pot ser d’obra o amb pilones

abatibles inicialment.

L’Ajuntament de Vic ha

desenvolupat una acció semblant a

la Carretera de La Guixa

22

P

Pas alternatiu vehicles /itinerari vianants

Semàfors



P. 5 MILLORAR LA SENYALITZACIÓ DELS APARCAMENTS

Cal reforçar la senyalització de l’aparcament de la Font
ja que és l’aparcament del centre i també de zona de

caravanes

Es proposa renombrar-lo com a APARCAMENT CENTRE

per tal de que els usuaris extern puguin identificar-lo

com a la millor opció per accedir al nucli urbà.

Aquest aparcament té problemes de seguretat i pot ser

necessari la instal·lació de càmeres de vídeo per

augmentar la vigilància i augmentar la confiança dels

conductors.

També es proposa realitzar el mateix amb l’aparcament
de les escoles (aparcament de terra) i l’aparcament del
camp de futbol (Masia Boronat) els quals es posaria nom

que s’identifiquin fàcilment.
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P.6 CREACIÓ D’UN SERVEI DE TAXI A LA DEMANDA
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Es proposa introduir un servei de taxi a la demanda per

facilitar els desplaçaments amb origen i destinació dins el

municipi (o mancomunat amb municipis de l’entorn) a un

preu assequible a totes les persones residents al poble
que tinguin més de 65 anys o un grau de mobilitat
reduïda superior al 33%. El servei es pot estendre a altres

col·lectius en funció de la disponibilitat econòmica.

El servei cobriria la recollida de l’usuari des del domicili –

o, en el seu defecte, el lloc indicat en el moment

d’efectuar la reserva– fins a qualssevol destinació

municipal o inter-municipal (en el cas que fos compartit

amb altres municipis. Es podria mancomunar el servei
amb municipis com Els Pallaresos i La Secuita de

tipologia similar).

Es pactaria amb els taxistes interessats les condicions de
servei (dies i hores de funcionament, límit de temps per

avisar de la necessitat del viatge, preus, etc.)

Es proposa que el servei sigui cofinançat entre l’usuari i
l’ajuntament. Es pactaria un preu per cada servei ( per

exemple 8 euros per a viatges interns) i l’ajuntament

pagaria un % d’aquest viatge (entre el 50 i 70%) i la resta

el pagarà l’usuari.



P7. INSTALACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT

25

L’amplada dels carrils de circulació en carrers

de doble sentit genera velocitats elevades en

trams llargs i amb pocs o sense passos de

vianants. Per aquest motiu es proposa la

implantació de coixins berilinesos al llarg de
diversos punts de la T-203.

En els casos, com ara els reductors de davant

del camp de futbol i Av. Catalunya – Camí
dels Horts, on també s’ha proposat la

instal·lació de passos de vianants es podria

optar per passos de vianant elevats en lloc

de coixins berlinesos.

Pas de vianant elevat existent

Nous passos elevats

Coixins berlinesos



P8. MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A L’ENTORN DE L’ESCOLA L’AGULLA 

El treball tècnic de seguretat viària, entorn escolar del Catllar, realitzat pel Servei Català de Trànsit

l’octubre de 2021 defineix una proposta de re-ordenació al carrer França que cal tenir en compte:
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P9. REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT ESCOLAR  A L’ESCOLA L’AGULLA

Es proposa que es realitzi un pla de mobilitat sectorial sobre mobilitat a l’escola
l’Agulla (l’Escola Britànica ja l’està realitzant) que inclogui diverses accions:

1. PLA. Redactar un Pla sobre mobilitat escolar al municipi com a resultat del consens

general entre tots els agents implicats. L’acord es traduirà en l’establiment d’uns

principis bàsics i unes línies estratègiques d’actuació en favor d’una mobilitat escolar

sostenible, activa, segura i autònoma al municipi.

2. EDUMS. Actualitzar el tractament de l’educació viària i la mobilitat als centres

educatius per dotar els infants i adolescents amb la confiança i les competències per

moure’s de forma segura, autònoma i saludable.

3. RESPONSABLE. Avaluar la designació d’una figura de referència dins dels centres

educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa, segura i autònoma dins del

projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre la comunitat educativa i les

administracions.

4. CAMPANYES. Promoure l’ús de modes de transport sostenibles i hàbits de mobilitat

saludables entre els agents de la comunitat educativa mitjançant la celebració de

campanyes de foment als municipis i als centres educatius.

5. PROJECTES DE CAMINS ESCOLARS. Fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat i

la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als entorns i als

itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de camins escolars i el

desenvolupament de propostes de finançament de les actuacions. 27



P10. HABILITACIÓ D’ITINERARIS DE VIANANTS ENTRE NUCLIS DE POBLACIÓ

Es proposa habilitar un itinerari de vianants adaptat i segregat de la circulació de vehicles que uneixi Mas
Vilet amb el nucli (a través del carrer França a l’escola l’Agulla). L’itinerari es considera que té molt potencial

perquè en 15 minuts caminant desde Mas Vilet i 10 minuts des de Mas Blanc es podria accedir a peu al nucli.

En funció de la disponibilitat d’espai, aquest itinerari podria ser també per bicicletes si es pot adaptar una

secció lo suficientment ample perquè vianants i bicicletes comparteixin espai de forma segura. Aquest

itinerari hauria de connectar amb el projecte de reforma de de la DIPTA a la TP2039

28

Mas Vilet - Nucli

Adaptar itinerari de vianants des de Cocons 

continuant en projecte de la DIPTA

Vorera ja condicionada

Camí Eixample



P11. ITINERARI MAS SALORT

29

El camí Mas de Salort és la

principal via que vertebra el

municipi. Té origen en un

trencall de la carretera del Coll

de Tapioles (T-203), arriba fins

el mas de Salort i allà es

bifurca en diversos camins que

enllacen amb el nucli. Tot i que

es tracta d’un camí, cal que el

seu traçat garanteixi la

connectivitat entre les diverses

zones.

Per tant, caldria adequar el seu

traçat al pas prioritari de

vianants i bicicletes, però

també al pas de vehicles

facilitant la comunicació entre

ambdós costat del municipi.



P12. PRIORITZAR LA URBANITACIÓ DE CARRERS QUE CONNECTIN XARXA SECUNDÀRIA

La xarxa secundària connecta la

xarxa principal amb les

destinacions més veïnals.

Aquestes vies, són de tipologies

diverses (alguns, camins com el

Mas Salort), però són prioritàries

des del punt de vista de la

mobilitat en vehicle privat. Per

tant, cal que disposin d’unes

bones condicions de

manteniment en quan a l’estat

del ferm, senyalització,

il·luminació, etc.

30



P13. REVISAR L’ORDENANÇA DE MOBILITAT 
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Es proposa la redacció o revisió de

l’ordenança de mobilitat per tal

que:

-Es promogui la utilització de

vehicles motoritzats menys

contaminants

-S’introdueixin els diferents

criteris i actuacions proposades

en aquest estudi.

-Es reguli l’ús dels VMP (vehicles

de mobilitat personal).



P14. PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA TP2039
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La Diputació de Tarragona està condicionant la carretera

TP-2039 entre la intersecció amb la T-203, a l’alçada del

cementiri de El Catllar, i la intersecció amb la rotonda a la

N-340. La longitud total del tram de carretera a actuar és

de 4.2Km.

El condicionament consisteix en:

-Eixamplament de l’amplada actual (carrils de 3 m. i vorals

d’1 m. d'amplada). Es construeixen cunetes transitables i

es col·loquen elements de contenció, senyalització i

abalisament.

-Construcció de 3 rotondes:

1.Accés a l’urbanització Llevantina i Boscos de Tarragona

2.Accés a Monnars.

3.Intersecció amb la carretera T-203, l’accés al cementiri

-Pacificació del trànsit en l’entorn urbanitzat entorn les

urbanitzacions Els Cocons i Pinalbert: construcció de

voreres i passos de vianants elevats per reduir de

velocitat.

-Ordenació dels diferents accessos a la carretera de les

finques que travessa, així com la resta d’urbanitzacions

-Adequació de les diferents parades d’autobusos al llarg de

la carretera, per facilitar les maniobres dels vehicles i

millorar el recorregut a peu fins la parada.
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SECCIONS DE CARRERS
Els carrils de circulació de les urbanitzacions, siguin

de doble sentit o sentit únic, haurien de disposar

d’una amplada de 3,5 metres per tal de garantir el

pas d’un camió rígid com pot ser el d’escombraries.

Els cordons d’aparcament, tindran una amplada de
2m i una llargària de les places de 5 metres.

Per tal de garantir l’accessibilitat de l’itinerari de

vianants, les voreres haurien de disposar d’una
amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que

garanteixi el gir, encreuament i canvi de direcció de

les persones, independentment de les seves

característiques o mode de desplaçament. Aquesta

mesura queda fixada a Orden TMA/851/2021 del

govern espanyol. En el seu defecte, hauria de
garantir un mínim de 0,9 metres d’amplada lliure de

pas segons la Llei D’accessibilitat catalana.

Per tant, garantint aquestes mesures mínimes hi

podrà haver diverses amplades de carrers mentre es

garanteixin aquests valors

Un carrer d’uns 15 metres amb doble sentit de circulació 

hauria de tenir aquesta distribució  

Un carrer d’uns 12 metres amb 1 sentit de circulació 

podria de tenir aquesta distribució  

P15. CRITERIS D’URBANITZACIÓ I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT EN URBANITZACIONS
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Exemple de carrer de 10 metres amb sentit únic

Exemple de carrer de 10,6 m metres amb doble sentit on una 

vorera (itinerari) és accessible i l’altre no. Si pels carrils de 

circulació no hi passen camions de la brossa, es podria reduir 

l’amplada dels carrils a 3 metres (màxim), el que permetria 

ampliar voreres o bé introduir un cordó d’aparcament. 
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VISIBILITAT I VELOCITAT
La visibilitat en el pla vertical requereix un espai lliure
d’obstacles d’entre 60 i 300 cm d’alçada. Per tant, s’ha de

cuidar, entre altres aspectes, la disposició del mobiliari

urbà, l’elecció i el manteniment de l’arbrat i la supressió de

l’aparcament en les àrees on la visibilitat quedi

afectada.

La visibilitat en el pla horitzontal depèn principalment de

la velocitat del vehicle. Si la velocitat és més baixa, l’angle

és més obert, de manera que permet veure els elements

situats en els àmbits més perifèrics. La velocitat màxima
ha de ser de 30 km /h segons la normativa de la DGT. Es
senyalitzarà a l’entrada de cada urbanització amb un text
afegit que indiqui 30 a tota la urbanització. Cal destacar,

però, que no n’hi ha prou de col·locar un senyal per a

garantir una certa velocitat.

30
A TOTA LA 

URBANITZACIÓ
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ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT
Els més freqüents poden ser:

-Estrenyiment lateral de la calçada: permeten reduir

l’amplada de les calçades sobredimensionades (reducció

de la velocitat) i millorar la visibilitat dels vianants a l’hora

de creuar (en eliminar obstacles visuals com ara vehicles

aparcats, elements vegetals…).

-Elevacions de la calçada Aquests elements s’implanten

perpendicularment a l’eix de la calçada i en tota la seva

amplada. El seu objectiu es reduir localment la velocitat

dels vehicles i a la vegada millorar l’accessibilitat dels

vianants.
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URBANITZACIONS AMB PRIORITATS D’ACTUACIÓ:

Urb. La Bonaigua

Urb. Mas Vilet dels Pins
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Urb. La Cativera


