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1.- Presentació 

1.1.- Introducció 
L’Ajuntament de Renau va sol·licitar assistència al Servei d’Assistència Municipal (SAM) 
de la Diputació de Tarragona per a l’elaboració de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada (EAMG) del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

La Unitat de Medi Ambient del SAM presta aquesta assistència mitjançant contractació 
externa dels treballs a l’empresa LA LLENA ambiental SCP amb NIF E-25.506.809, tot 
mantenint la direcció tècnica i conformitat dels treballs des de la Unitat de Medi 
Ambient del SAM. 

Així doncs, es va contractar assistència tècnica per realitzar l’estudi i avaluar les 
afeccions sobre la mobilitat que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i 
desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística del municipi de Renau. 

L’EAMG ha de definir les directrius i mesures per assegurar que la nova mobilitat 
generada s’encabeixi dins paràmetres que facilitin la integració d’un model de 
mobilitat integradora i sostenible. Aquest EAMG és part de la documentació necessària 
per a completar la tramitació del POUM, atenent al mandat de l’art. 59.3 c) del Text 
Refós de la Llei 1/2005, de 26 de juliol, d’urbanisme (en endavant, LUC) i a l’art. 71 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei (en endavant, 
RLUC).  

La redacció d’aquest EAMG respon fonamentalment a l’esperit de la LUC que preveu 
la necessitat que l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu 
del desenvolupament urbanístic sostenible i s’inclou en la línia de treball que estableix 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental pel POUM de Renau. 

1.2.- Marc legal 
D’acord amb els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en 
multitud de tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 3 
LUC, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que 
l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible en tots els seus àmbits, inclosa la mobilitat.  

L’EAMG s’ha realitzat d’acord amb l’observança de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat, del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada i d’acord al conjunt de normativa amb 
incidència sobre mobilitat1. En aquest sentit, el RLUC ja estableix la necessitat de 
l’EAMG per al planejament derivat i específicament diu: 

“Art. 71. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
La documentació del pla d’ordenació urbanística municipal ha d’incloure un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació 
sobre mobilitat. 

Així, posteriorment el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, que desenvolupa la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat, delimita més clarament aquells “casos” i diu: 

 

                                                 
1 Marc legal (Annex 1). 
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Art. 3. Àmbit d’aplicació del EAMG 
3.1. b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin 
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

1.3.- Impactes ambientals i socials de la mobilitat 
Un component essencial en el model de territori és la mobilitat, és a dir, la xarxa de 
comunicacions que fan possible els desplaçaments amb transport privat o públic, ja 
que condicionen en bona mesura l’ocupació del sòl. No en va, la mobilitat presenta 
costos o impactes ambientals i socials: 

a) impactes ambientals: emissió de gasos –alguns d’efecte hivernacle–, partícules, 
soroll i altres contaminants atmosfèrics, 

b) impactes socials: accidents de trànsit, que eleven la taxa de mortalitat, soroll i 
retencions de trànsit que provoquen estrès a les persones, 

c) impactes econòmics: les retencions i aglomeracions de trànsit provoquen pèrdues 
de temps dels treballadors i importants disminucions de la productivitat. 

1.4.- Objectius 
L’objectiu principal d’aquest EAMG és definir l’increment de desplaçaments derivats del 
desenvolupament del POUM de Renau i com s’estructuren aquests desplaçaments en els 
eixos viaris del municipi i el sector. L’EAMG pretén establir les mesures adients per facilitar 
una mobilitat que promogui l’ús de mitjans de transport menys contaminants, possibiliti una 
disminució de la mobilitat obligada i faciliti el transport als col·lectius amb disfuncions de 
mobilitat. 

L’assoliment d’una mobilitat sostenible aplicada en l’àmbit del municipi de Renau passa 
per: 

1.- Creació de viles policèntriques, que incorporin equipaments, i eventualment les zones 
productives i comercials fàcilment assequibles, disminueixin el nombre total de 
desplaçaments diaris en vehicles i, en conseqüència, l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, partícules contaminants i sorolls. 

2.- Potenciació del transport públic. Els mitjans de transport públic permeten una major 
eficiència en el consum de combustible per usuari que no pas el transport privat, de 
manera que es poden reduir el nombre de viatges i les emissions causants de la 
contaminació atmosfèrica. Però la seva utilització es veu condicionada a una raonable 
oferta de freqüència de pas i unes bones connexions entre els diferents modes de 
transport i els principals pols d’atracció. Així, cal garantir la connexió amb transport públic 
dels diferents pols urbans integrats en un mateix sistema econòmic, comercial i social i 
augmentar l’oferta de servei. El foment del transport públic permetrà reduir el impacte 
ambiental de la mobilitat, garantir un servei amb un elevat benefici social i, en darrera 
instància, reduir també la superfície necessària per a infraestructures de transport. 

3.- Establiment de pautes per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques. La definició de paràmetres i elements que estableixin mesures per a 
facilitar la mobilitat al gruix de la població i en especial, als sectors amb mobilitat reduïda 
permet l’establiment de ciutats més assequibles pel conjunt dels ciutadans. 

4.- Potenciació dels mitjans de transport mecànics. L’ús de la tracció mecànica (a peu, 
bicicleta, etc.) en relació a la tracció motoritzada permet la descongestió de les vies 
destinades a l’ús de vehicles privats, millorant la qualitat de vida dels habitants de 
Renau, i permetent la disminució d’emissions de gasos contaminants  
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1.5.- Directrius de mobilitat sostenible 
Per aconseguir la millora de la qualitat de vida del habitants de Renau mitjançant 
l’eficiència i l’eficàcia de la mobilitat associada al desenvolupament del nou POUM cal 
tenir en compte les directrius següents: 

1.5.1.- Promoure i facilitar l’ús dels mitjans de transport menys contaminants i augmentar 
l’eficàcia dels mitjans de transports motoritzats 

La utilització de mitjans de transport mecànics (a peu o bicicleta) i la maximització del 
transport públic comporta la reducció d’emissions atmosfèriques contaminants i sorolls 
alhora que es descongestiona la xarxa viària i millora la qualitat de vida dels habitants. 
La millora en l’eficiència del transport, sigui mitjançant el transport públic, compartició 
del vehicle privat i altres sistemes, facilita l’assoliment dels objectius de minimització de 
trànsit rodat i disminució d’emissions contaminants. En aquest sentit, tot i que cal partir 
de la base que aquestes directrius estan concebudes per a tot el territori català i les 
circumstàncies rurals de la població, deixen sense sentit algunes de les mesures, cal 
tendir a: 

· Establir reserves d’espai per a vianants i bicicletes, creant espais de preferència, 
garantint així els seus drets i seguretat i afavorint-ne la utilització. 

· Millorar la xarxa de transport públic, millorant-ne la qualitat i les freqüències de pas. 

· Avaluar la necessitat d’una xarxa de transport públic intraurbà que connecti els 
principals pols de generadors de mobilitat. 

· Ampliar la xarxa d’aparcaments de dissuasió a les estacions de tren o parades 
d’autobús amb l’objectiu de fomentar la intermodalitat i un ús més eficient del 
vehicle privat.  

· Crear carrils bici intermunicipals per fomentar la bicicleta com a mitjà de transport 
urbà i interurbà.  

· Protegir els carrils bus urbans i interurbans i evitar la invasió per part dels usuaris 
d’altres mitjans de transport. 

· Fomentar el carpooling (cotxe compartit) com a alternativa a la tinença de vehicle 
privat.  

· Fomentar el pàrquing compartit per avançar vers un millor rendiment dels espais 
d’aparcament privat. 

1.5.2.- Minimització dels impactes dels diferents mitjans de transport  

Caldrà compatibilitzar els diferents mitjans de transport de manera que no s’interfereixin 
mútuament i que es maximitzi el nivell de qualitat dels usuaris. En aquest sentit, caldrà: 

· Definir una xarxa viària bàsica que pugui donar un servei fluid i de qualitat al vehicle 
privat sense envair l’espai de vianants i ciclistes. 

· Limitar la circulació dels vehicles privats en zones més sensibles reservades per a 
vianants i ciclistes. Així es permetria garantir uns estàndards de qualitat de mobilitat 
per a vianants i ciclistes i, alhora, millorar la qualitat atmosfèrica i facilitar el 
desenvolupament econòmic, social i cultural. 

· Definir la circulació de vehicles pesants de manera que no s’interfereixi amb la 
fluïdesa i la qualitat de la mobilitat dels diferents mitjans de transport. 

· Compatibilitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies amb els diferents mitjans de 
transport, de manera que no interfereixi en la mobilitat del municipi. 
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· Establir zones d’aparcament de vehicles privats per tal que no s’interfereixi en els 
diferents modes de transport, especialment vianants i bicicletes. 

· En el cas que la magnitud de la ciutat ho permeti, crear carrils-bici separats de la 
xarxa bàsica de vianants i de la de vehicles, evitant interferències. 

 

LA LLENA ambiental, serveis i projectes  6/30 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Renau 

2.- Marc territorial 

2.1.- Encaix de Renau en els sistemes urbans del Camp de Tarragona 
El municipi de Renau es situa en el sector nord de la comarca del Tarragonès, ja al límit 
amb l’Alt Camp. El municipi s’estén a partir del marge dret del Gaià, el qual defineix el 
límit sud del terme. Renau limita a l’E amb Vilabella (Alt Camp), al N amb Nulles (Alt 
Camp), a l’O amb La Secuita i el Catllar, i al S amb Vespella de Gaià. 

El terme municipal, de 8,2 km2, inclou a la part oest del municipi l’antic nucli medieval 
de Peralta, recuperat per un particular mitjançant un Pla especial urbanístic. 

Taula 1. Característiques del municipi (2007). 
Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat Altitud nucli 

Renau Tarragonès 8,2 km2 88 11,3 hab./km2 175 m 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2007). 

La orografia del municipi és ondulada, assolint cotes que van des dels 120 als 200 
metres d’altitud. Aquesta orografia ondulada pren pendents més acusades al sector 
sud, definint els costers que encaixen el riu Gaià. Aquesta zona del municipi és drenada 
per la riera de Renau tributària del Gaià i a on hi desemboca el torrent de Peralta i el 
torrent de la Rasota. 

Renau és un municipi d’aspecte agrícola, centrat en conreus de secà tot i la proximitat 
del riu Gaià i els seus torrents. Els principals conreus, la vinya i els fruiters de secà (garrofers, 
avellaners, oliveres i ametllers), actualment estan gestionats i treballats bàsicament per 
agricultors del municipi veí de Vilabella. 

Actualment la població activa de Renau, pràcticament en la seva totalitat, desenvolupa 
la seva activitat professional fora del municipi. 

La població, amb 88 habitants, es troba concentrada al nucli de Renau, el nucli principal. 
En els últims anys el municipi ha experimentat un lleu repunt demogràfic, tot i que des dels 
anys vint ha perdut població de manera continuada fins a la dècada dels 90. 

Taula 2. Evolució de la població en habitants (1900-2007). 
Any Renau % sobre la comarca Tarragonès 

1900 166 0,37 44.557 
1910 158 0,36 43.849 
1920 161 0,33 48.566 
1930 89 0,17 51.253 
1936 82 0,16 51.453 
1940 76 0,14 54.913 
1945 51 0,09 55.129 
1950 65 0,11 57.525 
1955 60 0,10 58.797 
1960 51 0,08 64.898 
1970 29 0,05 86.444 
1975 26 0,03 105.545 
1981 27 0,02 136.585 
1986 47 0,02 152.050 
1991 63 0,03 155.087 
1995 63 0,04 159.296 
2000 61 0,04 170.839 
2006 88 0,03 231.161 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Fig. 1. Evolució de la població. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008) 

Aquesta augment de la població s’ha vist reflectit en la predominança de persones 
pertanyents al grup poblacional dels adults (de 15 a 64 anys), especialment entre els 35 i 
49 anys. Renau ha crescut a partir de persones de mitjana edat amb professions fora del 
municipi de Renau procedents de municipis i comarques veïnes. 

Fig. 2. Piràmide de població de Renau (2007). 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Taula 3. Lloc d’origen de la població de Renau. 
Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total 

Any Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 
2001 36 62,07 15 25,86 5 8,62 2 3,45 58 
1996 36 66,67 8 14,81 4 7,41 6 11,11 54 
1991 39 61,90 15 23,81 8 12,70 1 1,59 63 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 
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Taula 4. Immigració interna de Renau. 

De la mateixa 
comarca 

De la resta de 
la província 

Resta de 
Catalunya 

Resta  
d’Espanya Total 

Població 
total 

Any Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. 
1998 4 36,36 2 18,18 5 45,45 0 0,00 11 20,00 55 
1999 0  0  0  0  0  66 
2000 10 71,43 1 7,14 2 14,29 1 7,14 14 22,95 61 
2001 4 57,14 0 0,00 3 42,86 0 0,00 7 10,61 66 
2002 19 86,36 0 0,00 1 4,55 2 9,09 22 30,14 73 
2003 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 7,41 81 
2004 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 7 7,69 91 
2005 5 71,43 0 0,00 1 14,29 1 14,29 7 7,95 88 
2006 9 64,29 2 14,29 3 21,43 0 0,00 14 15,05 93 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

El principal eix de comunicació que transcorre pel municipi és la carretera TV-2032, que 
circula en direcció E-O, unint Vilabella amb la carretera TP-2031. A partir de la carretera 
TV-2032 arrenca una petita carretera que condueix al nucli de Renau. 

L’accés al nucli de Peralta es realitza mitjançant un camí asfaltat. La calçada del camí 
està degradada, de manera que en algunes zones com els marges o algun petit tram 
l’aglomerat de l’asfalt s’ha desprès. 

Els camins del terme, en general, donen accés a les finques agrícoles. Aquests camins 
solen ser de terra, tot i que en algun cas, com el camí del mas de l’Aleix, presenten 
parts asfaltades o reforçades amb ciment. 

2.2.- Renau en el sistema urbà de Valls i Tarragona 
La forta influència del nucli de Valls, un fort pol industrial i comercial situat a tant sols 12 
km, i la proximitat de Tarragona, a 17 km, i Reus, a 24 km, autèntics pols vertebradors 
dels municipis del Camp de Tarragona, configura una àrea d’influència laboral, social i 
econòmica al voltant de Renau que ha donat lloc a un creixement sostingut del 
nombre d’habitants de municipi. 

Taula 6. Distàncies de Renau als principals nuclis de la seva àrea d’influència. 
Nucli Distància (en km) 
Valls 11,4  
Tarragona 17,4  
Reus 23,9  
Lleida 96,5  
Barcelona 100,7  

 Font: www.gencat.net/mobilitat. 

 

2.3.- El PTCT i les noves infraestructures de mobilitat i transport 
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTCT), que el passat 4 de setembre de 
2007 va ser sotmès a un període de tres mesos d’informació pública, està pendent de 
l’aprovació inicial i posterior informació pública. En principi es preveu la vigència del 
pla fins l’any 2026. Aquest Pla, determina les principals estratègies de desenvolupament 
territorial, entre les quals, el sistema d’infraestructures de mobilitat i transport, que 
determina les actuacions a dur a terme en l’adequació d’infraestructures existents i les 
noves infraestructures de mobilitat a desenvolupar. 
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En aquest sentit, el PTCT no preveu cap obra nova ni condicionament del sistema de 
mobilitat actual. Les actuacions més properes pal nucli de Renau són la previsió del 
condicionament de la via de ferrocarril que transcorre per Nulles i la que circula per la 
Secuita. També preveu un nou traçat viari pràcticament paral·lel a el recorregut de la 
línia de ferrocarril d’Alta Velocitat. 

Fig. 3. Espais oberts, estratègies d’assentament i actuacions d’infraestructures segons la proposta 
de PTCT. 
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3.- Diagnosi de la mobilitat actual 

3.1.- Dinàmica de la mobilitat municipal 
La mobilitat municipal pot assimilar-se amb la “mobilitat quotidiana” de les persones 
que fan ús del municipi. 

Tradicionalment, aquesta mobilitat s’havia associat a la mobilitat obligada per motius 
de treball i/o estudis, i tenia un caràcter pendular, de casa a la feina o de casa al 
centre d’estudis i a la inversa. No obstant, en l’actualitat aquesta distinció (obligada i 
no obligada) és arbitrària perquè els motius per a moure’s són més i més diversos: anar 
a comprar, dur la canalla a l’escola o a música, anar a classe de dansa, anar a fer 
gestions... Són raons que tenen a veure amb la satisfacció de necessitats (educatives, 
sanitàries, laborals...), però també amb noves tendències: l’augment de la 
productivitat, l’increment del consum, la conciliació de la vida familiar i laboral i 
l’ampliació del temps lliure, així com també amb l’estratègia personal o familiar de 
consum i amb les classes socials...  

Així doncs, s’ha passat d’una “mobilitat obligada” a una “mobilitat quotidiana” i d’una 
mobilitat pendular a una mobilitat en núvol, que vincula diferents punts d’origen i 
destinació i que afecta cada vegada a un nombre més gran de persones.  

No obstant, resulta difícil caracteritzar aquesta mobilitat per la manca de dades i 
perquè la sistemàtica de recollida de dades no s’ha adaptat a aquest nou model (per 
ex. els nens i nenes no s’inclouen a moltes de les enquestes, així com també s’exclouen 
els viatges a peu). Per aquest motiu, en aquesta diagnosi es caracteritza la dinàmica 
de la mobilitat municipal des del concepte tradicional de la mobilitat obligada i, 
concretament, des de les seves dues components bàsiques: 

a) mobilitat intramunicipal: composada pels desplaçaments que es generen en 
l’àmbit del municipi, amb inici i final en el mateix sense depassar els límits de terme. 

b) mobilitat intermunicipal: és aquella que té origen i destí en municipis diferents. 

Una part dels desplaçaments, els referents a la mobilitat intermunicipal, es donen per 
causes externes, ja que Renau no disposa de centres d’educació superior ni centres 
sanitaris i disposa d’un teixit laboral i comercial gairebé inexistent. 

Les dades estadístiques oficials analitzen la mobilitat obligada, que es disgrega en la 
mobilitat obligada per motius de treball i per motius d’estudis, és a dir, aquella 
imprescindible per dur a terme les activitats diàries. Cal dir, que les últimes dades 
publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), i a partir de les quals 
s’analitza la mobilitat del municipi de Renau, es refereixen a 2001. 

3.1.1.- Característiques de la mobilitat intramunicipal 

El reduït nombre de població del municipi, lligat a la gairebé nul·la activitat laboral o 
comercial, dóna lloc a què gairebé no existeixin viatges a l’interior del municipi. 

Taula 7. Nombre de desplaçaments diaris intramunicipals de Renau per raó laboral. 
Any Homes Dones Total 
2001 5 (100%) 0 5 
1996 1 (100%) 0 1 
1991 2 (100%) 0 2 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 
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Taula 8. Repartiment modal intramunicipal de Renau per raó de residència - treball. 
Any Individual2 Col·lectiu3 Altres4 Individual i altres No aplicable 

2001 3 (60%) 0 0 1 (20%) 1 (20%) 
1996 0 0 1 (100%)     
1991 2 (100%) 0 0     
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Renau no disposa d’escola municipal per la qual cosa els alumnes s’escolaritzen en 
municipis veïns, especialment a la Secuita, situat a 5 km. Per aquesta raó, no es donen 
viatges intramunicipals per motius educacionals. 

3.1.2.- Característiques de la mobilitat intermunicipal 

La mobilitat obligada intermunicipal ve definida pels viatges generats per anar a un 
altre municipi a treballar o estudiar i per aquells que tenen origen en un altre municipi i 
destí a Renau. 

Taula 9. Nombre de desplaçaments diaris intermunicipals de Renau per raó de treball. 
Any  Homes Dones Total 
2001 11 (50%) 11 (50%) 22 
1996 11 (68,75%) 5 (31,25%) 16 
1991 13 (68,42%) 6 (31,58%) 19 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

L’any 2001 es realitzaren 22 desplaçaments/dia a Renau per anar a treballar (ja sigui 
amb origen o destí al municipi), 6 desplaçaments/dia més que el 1996 (un 37% més) i 3 
més que el 1991, el que evidencia una lleu tendència a l’augment del nombre de 
desplaçaments diaris. Cal especificar que la majoria dels desplaçaments estan 
realitzats per persones de sexe masculí. Aquest fet es deu a l’estructura social del 
municipi, en què la major part de la població activa és formada per homes.  

Taula 10. Repartiment modal intern-extern de Renau per raó laboral. 
Any Individual Col·lectiu Altres 
2001 22 (100%) 0 0 
1996 14 (100%) 0 0 
1991 16 (88,8%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Taula 11. Repartiment modal extern-intern de Renau per raó laboral. 
Any Individual Col·lectiu Altres 
2001 0 0 0 
1996 2 (100%) 0 0 
1991 0 1 (100%) 0 

    Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Tot i el reduït nombre de desplaçaments, especialment pel que fa als viatges amb destí 
a Renau, cal destacar la forta incidència de l’ús del vehicle privat, que voreja el 100% 
d’utilització. El fort augment del nombre de desplaçaments interns- externs del 2001, 
que creix un 57% respecte el 1996, es deu a l’arribada de persones provinents de 
Tarragona o ciutats veïnes que busquen una millora en la qualitat de vida però que 
mantenen la seva ocupació laboral en les ciutats de procedència. 

La utilització de mitjans de transport col·lectiu és nul·la ja que no hi opera cap servei de 
transport interurbà, ni autobusos ni ferrocarril. El viatge en transport públic que s’observa 

                                                 
2 Transport individuals: vehicles privats com cotxes, motos i bicicletes. 
3 Transport col·lectiu: autobús o autobús de l’empresa. 
4 Altres: desplaçaments a peu i no desplaçaments. 
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el 2001 es realitza en autobús interurbà. Aquest servei es prestà al llarg d’una 
temporada, però la poca afluència d’usuaris va donar lloc a la supressió del servei. 

Pel que fa als desplaçaments residència–estudi, cal destacar que hi ha una forta 
tendència a la utilització del transport privat. Cal destacar que no es pot analitzar 
l’evolució i la tendència en la utilització dels modes de transport ja que les mostres 
d’estudi dels anys 2001 i 1996-1991 són diferents. El 1991 i el 1996 s’incloïa en l’enquesta 
de mobilitat obligada residència-estudi a tota la comunitat educativa, mentre que el 
2001 tant sols s’analitzava les característiques dels alumnes majors de 16 anys, és a dir, 
els alumnes que ja han superat l’etapa d’escolarització obligatòria. 

Taula 12. Repartiment modal intern-extern de Renau per desplaçaments residència–estudi. 
Any Individual Col·lectiu Altres Individual i col·lectiu 
2001 1 (50%) 0 0 1 (50%) 
1996 5 (50%) 5 (50%) 0 -- 
1991 8 (80%) 2 (20%) 0 -- 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Taula 13. Repartiment modal extern-intern de Renau per desplaçaments residència–estudi. 
Any Individual Col·lectiu Altres 
2001 0 1 (100%) 0 
1996 0 0 0 
1991 0 0 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Actualment, i segons dades de l’Ajuntament, 2 escolars utilitzen el transport públic, en 
concret autobús interurbà escolar, per accedir a l’escola de la Secuita. Un tercer 
alumne es desplaça també amb autobús fins a Tarragona per assistir al institut. 

3.1.3.- Balanç de la mobilitat municipal per raó de treball 

L’autosuficiència laboral i l’autocontenció són dos indicadors que permeten comparar 
l’evolució de la mobilitat obligada d’un municipi. L’autosuficiència avalua els llocs de 
treball que estan coberts per treballadors residents en el mateix municipi. 
L’autocontenció estudia el nombre de persones actives a Renau que treballen en el 
mateix municipi. Així doncs, a major autosuficiència i autocontenció, menor mobilitat 
obligada intermunicipal. 

Taula 14. Autosuficiència laboral de Renau. 
Treballen al municipi 

Any 
Residents No residents 

Treballen fora del 
municipi 

Oferta de llocs de 
treball a Renau 

Autosuficiència 
(%) 

2001 5 0 22 5 100,00 
1996 1 2 14 3 33,33 
1991 2 1 18 3 66,67 

Font: elaboració pròpia. 

En el cas de Renau l’autosuficiència presenta valors molt variables en funció de l’any 
d’estudi, tot i que sembla que predominin els valors alts. Aquest valor indicaria que 
aproximadament la majoria del llocs de treball que s’ofereixen al municipi són coberts 
per residents a Renau. Cal tenir en compte, però, que aquests valors no són bons 
indicadors en un indret amb una mostra tan petita i on una petita variació suposa un 
canvi important en els valors relatius. 
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Taula 15. Autocontenció laboral de Renau. 
Treballen al municipi 

Any 
Residents No residents 

Treballen fora del 
municipi 

Nombre de persones 
actives de Renau 

Autocontenció 
(%) 

2001 5 0 22 27 18,52 
1996 1 2 14 15 6,67 
1991 2 1 18 20 10,00 

Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’autocontenció, Renau presenta uns valors baixos, inferiors al 20%. Aquest 
valor ens indica que menys del 20% de la població activa de Renau treballa al mateix 
municipi. El gairebé inexistent teixit laboral i comercial del municipi implica que la major 
part dels residents treballin en altres municipis. 

L’augment del nombre de persones actives amb residència a Renau es deu a 
l’augment demogràfic sofert pel municipi a la dècada dels 80 i 90, quan el municipi ha 
rebut un seguit de persones provinents de ciutats properes que mantenen els seus llocs 
de treball original. Aquesta migració es caracteritza per estar formada per persones en 
edat activa de ciutats de la corona de Tarragona que busquen habitatges amb preus 
més assequibles que a les grans ciutats i un mode de vida més tranquil. 

Taula 16. Localització de l’ocupació per branques d’activitat (2001). 

 Resideixen i 
treballen a Renau 

Resideixen a Renau i 
treballen fora 

Resideixen fora i 
treballen a Renau 

Agricultura i ramaderia 0 % 0 % 0 

Pesca 0  0  0 

Indústries extractives 0  0  0 

Indústries manufactureres 3 60 4 18,18 0 

Electricitat gas i aigua 0  0  0 

Construcció 0  1 4,55 0 

Comerç i reparació 0  2 9,09 0 

Hostaleria 2 40 2 9,09 0 

Transport i comunicacions 0  0  0 

Mediació financera 0  2 9,09 0 

Immob,lloguers i serveis empr. 0  0  0 

Adm. Pública defensa i SS 0  1 4,55 0 

Educació 0  7 31,82 0 

Sanitat i serveis socials 0  2 9,09 0 

Altres serveis 0  1 4,55 0 

Personal domèstic 0  0  0 

Total 5 100 22 100 0 
  Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

La majoria dels viatges per motius laborals (22 viatges, un 87%) realitzats a Renau són 
desplaçaments de persones que resideixen al municipi i que es desplacen fora per a 
realitzar les seves tasques laborals. Cal remarcar que una tercera part d’aquests viatges 
de treballadors a altres municipis són realitzats per treballadors del camp de 
l’educació. 
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3.2.- Perfil de mobilitat. Indicadors de mobilitat i gènere 
Per avaluar els canvis que suposarà l’aplicació del POUM en la mobilitat del municipi, 
tant des d’una visió global com des de la perspectiva de gènere, s’incorporen un 
seguit d’indicadors quantitatius que en facilitaran l’avaluació, ja sigui en previsió dels 
efectes d’aplicació del nou POUM com en una avaluació a llarg termini de la mobilitat 
municipal. Aquests són indicadors de mobilitat i en l’apartat 4.4, d’Avaluació dels 
indicadors, es durà a terme una revisió dels valors d’alguns indicadors considerant 
l’aplicació de les noves directrius d’ordenació previstes en el nou POUM. 

Taula 17. Indicadors de mobilitat. 
Sostenibilitat global de la mobilitat  
 IMD 
Ctra TV-2032, de Vilabella a l’Argilaga, PK 3+500 378 vehicles (2006); 4,23% vehicles pesants 
Índex de motorització  
Turismes per habitant 0,53 
Mobilitat de gènere 
Desplaçaments de persones de sexe femení 40,74% 
Font: IDESCAT 2007, Servei d’Equipament i Dades Viàries (Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques). 

3.3.- Pols generadors i atraients de mobilitat 
Els centres d’atracció de viatges del nucli de Renau són: 

Equipaments i serveis 

Administratius 
· Ajuntament 

Sanitaris 
· Consultori mèdic 

Culturals, socials i religiosos 

· Llar de jubilats, centre social 

· Església parroquial de Santa Llúcia 

· Ermita de la Mare de Déu del Lloret 

Esportius 
· Zona esportiva  
· Piscines municipals 

Altres 
· Parada de bus escolar 
· Parc recreatiu 
· Cementiri 

Activitat comercial i terciària 
· Restaurant- bar 

Activitat turística 
· Nucli històric de Peralta 
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3.4.- La xarxa bàsica de vehicles de Renau 

Vies interurbanes o xarxa bàsica 

Com a vies asfaltades i de competència supramunicipal troben únicament una 
carretera que s’estableix com el principal nexe de comunicació de Renau amb els 
municipis veïns. 

Així doncs, conformant aquesta xarxa bàsica de vehicles, hi ha: 

 TV-2032, que uneix Vilabella amb la carretera TP-2031 (del Pont d’Armentera a 
Tarragona) passant per Renau. Aquesta és la única carretera intermunicipal de 
Renau. És una carretera sense vorals i 6 metres d’amplada. L’asfaltat es manté en 
bon estat de conservació, de manera que no s’hi localitzen sots ni pèrdues de 
l’asfaltat. 

 
Foto 1. Carretera TV-2032 amb el nucli de Renau al fons. 

 Carretera TV-2033, que uneix la carretera TV-2032, de Vilabella, amb el nucli de 
Renau. Aquesta és un apèndix de la carretera TV-2032. Aquesta carretera tampoc 
disposa de vorals i la seva amplada oscil·la al voltant dels 5 metres. 

 
Foto 2. Carretera TV-2033, ja en el nucli de Renau. Al fons s’observa el sector d’eixample del nucli. 
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Fig. 4. Esquema de la xarxa bàsica de vehicles de Renau. 

Cal tenir en compte que la carretera TP-2031, del Pont d’Armentera a Tarragona, que 
comunica Nulles amb l’Argilaga i La Secuita i on finalitza la carretera TV-2032, estableix 
el límit de terme oest del municipi. 

Vies urbanes 

L’estructura urbana de Renau es pot diferenciar en dues grans zones: el nucli antic i 
l’eixample. 

 Nucli antic 

Format per pocs carrers i amb amplades compreses entre els 3 i 5 metres, donant 
lloc a un entramat de carrerons on la circulació de turismes es veu dificultada en 
molts trams. Una part dels carrers del nucli antic són de direcció única, com és el 
cas del C. Nou i el carrer que envolta el nucli per la banda nord. La major part 
d’aquesta carrers són de pavimentació única, de manera que en aquest sector les 
vies són de convivència entre els diferents usuaris. També cal tenir en compte que 
en alguns carres es localitzen trams d’escales que impedeixen l’accés o la seva 
utilització per part de persones amb la mobilitat reduïda. Aquest cas es dóna en 
l’últim tram del carrer de l’Abeurador i els accessos des de la carretera TV-2033 al 
carrer Nou i a la Pl. de l’Església. Val a dir que en tots aquests casos, la utilització 
d’una ruta alternativa per accedir als equipaments i serveis o, simplement, a la via 
en qüestió, és factible sense augmentar els temps de recorregut. Cal esmentar que 
el carrer Peralta i el tram del carrer Camí de la Rulla pertanyent al nucli antic 
disposen de voreres per a vianants. Aquestes voreres oscil·len entre els 0,5 i 1,5 
metres d’amplada. En aquests casos, la calçada practicable per a vehicles sol ser 
d’uns 3,5 metres d’amplada. Val a dir que, tot i que tots els vials del nucli antic són 
similars, amb pavimentació única o voreres estretes, la tipologia d’habitatges no és 
uniforme en tot el sector. Una part del nucli antic està format per cases unifamiliars 
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entremitgeres, mentre que la part nord del sector, annexa a la zona esportiva, la 
tipologia d’habitatges és la típica de la ciutat jardí, amb cases unifamiliars aïllades i 
amb jardí. 

 
Foto 3 i 4. A la dreta, el C. de Peralta, un dels pocs carrers del nucli antic amb vorera. A 
l’esquerra, s’observa el C. Nou, típic vial del nucli antic amb pavimentació única. 

 La zona d’eixample 

Formada pel C. Camí de la Rulla, en el tram que s’inicia a l’Ajuntament fins que surt 
del nucli, i per dos vials més perpendiculars al Camí de la Rulla. Aquests carrers 
perpendiculars encara s’estan urbanitzant, per la qual cosa la calçada no està 
totalment asfaltada. Tots els carrers de l’eixample disposen de voreres i tenen una 
amplada de calçada entre 5 i 6 metres. En aquesta zona, l’itinerari principal, que 
connecta els habitatges de la zona amb el nucli antic i els equipaments, és el C. 
Camí de la Rulla. 

3.5.- Les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicletes 
L’estructura del nucli urbà, amb dues zones diferenciades, comporta que la xarxa 
principal d’itineraris per a vianants i bicicletes també estigui segregada en dues parts: 

 Nucli antic 

Carrers més estrets i en la majoria dels casos de pavimentació única, inclou tots els 
vials a la xarxa d’itineraris principals per a vianants i bicicletes. Aquesta xarxa és de 
cohabitació i convivència entre els diferents usuaris, siguin vianants, bicicletes o 
vehicles.  

 Zona d’eixample 

Els carrers disposen d’àmplies voreres. En el cas del C. Camí de la Rulla, aquestes 
assoleixen els 3 metres, mentre que en els carrers perpendiculars que hi 
desemboquen les voreres tenen una amplada de 2 metres. En el cas del Camí de la 
Rulla, només es troba vorera en la banda tangent a les edificacions, on la vorera 
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disposa d’arbrat, fanals i bancs que disminueixen l’amplada practicable per als 
vianants però alhora doten de major qualitat l’itinerari. L’amplada de les calçades, 
superior als 5 metres, i el baix transit que es dóna en aquesta part del nucli, on no hi 
ha equipaments i pràcticament només hi accedeixen els habitants de la zona i 
algun agricultor que accedeix als camins rurals que s’inicien en aquest sector, 
permet la cohabitació en la calçada de les bicicletes i els vehicles. El Camí de la 
Rulla esdevé com el principal itinerari per a vianants i bicicletes per les seves 
característiques i l’enllaç directe que suposa amb el nucli antic i els equipaments 
del municipi. Tot i això, val a dir que en els nuclis rurals els vianants solen circular per 
les calçades, ja que ho permet el nivell del trànsit i la velocitat dels vehicles. 

 
Foto 5 i 6. A la dreta s’observa el C. Camí de la Rulla, amb la vorera tangent a la zona urbana 
amb arbrat i fanals. La foto de l’esquerra correspon a un dels carrers perpendiculars al Camí de 
la Rulla, on la vorera és lleugerament més petita i no hi ha arbrat. 

Per altra banda, a les zones rurals, especialment en aquelles properes a espais amb 
valors naturals i paisatgístics elevats, com seria el riu Gaià, la mobilitat relacionada amb 
l’oci adquireix un elevat pes, ja sigui per accedir a aquests espais (la major part de 
vegades en turismes) com per les activitats turístiques pròpiament dites (excursionisme, 
ciclisme o BTT i altres modalitats). Per l’interior del terme municipal de Renau hi 
transcorre un Sender de Gran Recorregut, el GR-172: 

GR-172 – Refugi de la Mussara – Bellprat 

Els senders de Gran Recorregut (GR) són equipaments d’oci pensats gairebé 
exclusivament per a l’excursionisme, tot i que a vegades també acullen usuaris de 
bicicleta. L’objectiu d’aquests senders és facilitar, fomentar i promocionar el 
senderisme, alhora que posen de relleu aspectes rellevants del patrimoni cultural, 
històric o natural. Aquests GR han d’estar homologats pel Comitè Català de Senders 
(pertanyent a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i ha de tenir, com a 
mínim, 50 quilòmetres. 

El GR-172 té un recorregut de direcció nord-sud, amb inici la Mussara, un nucli 
abandonat i finalitza a la població de Bellprat, on enllaça amb el GR-7. Aquest GR es 
constitueix com una alternativa al GR-7 per la banda sud i està format per camins que 
uneixen les comarques tarragonines amb Montserrat. Les etapes que transcorren pel 
terme municipal de Renau són la número 3, de Tarragona a Renau, i la número 4, de 
Renau a Santes Creus. 

LA LLENA ambiental, serveis i projectes  19/30 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Renau 

L’etapa núm. 3 entra al municipi per sud, per la zona de la Goleta i ressegueix en gran 
part del recorregut el torrent de Renau fins al nucli. L’entrada al nucli es realitza pel 
Camí de la Rulla, un camí que s’interna al nucli en direcció nord-sud i que condueix a la 
carretera TV-2033. L’etapa núm. 4 s’inicia a la carretera TV-2033, resseguint-la en la seva 
totalitat fins a l’encreuament amb la carretera TV-2032. A partir d’aquest encreuament, 
el GR transcorre per la partida dels Pedrosos, utilitzant el camí de Nulles a Renau, 
circulant en sentit nord, fins arribar al nucli de Nulles. 

Part de d’aquest itinerari transcorre per camins rurals amples i amb trams del seu 
recorregut asfaltat o reforçat amb ciment, com és el cas del Camí de Nulles o del Camí 
de Renau al Catllar. 

  
Fig. 5. Itinerari del GR-172. Font: www.euro-senders.com 

3.6.- Oferta de transport públic 
Renau no disposa de mitjans de transport interurbans de caràcter públic, ja siguin 
autobusos o ferrocarrils. 

Cal esmentar, però, que la línia de tren d’alta velocitat (en endavant, TAV) circula a 
una distància aproximada d’un quilòmetre del terme municipal. La parada del TAV 
està situada entre els nuclis de La Secuita i Perafort, a una distància d’uns 6 km des de 
l’estació fins al nucli de Renau. 

Per altra banda, Renau disposa d’un servei d’autobusos escolars per fer arribar els 
alumnes del municipi a l’escola municipal de la Secuita. Aquest servei segueix els 
horaris escolars i és d’ús exclusiu per als alumnes. La parada del bus escolar se situa al 
C. Camí de la Rulla, propera a l’Ajuntament i és formada per un pal indicatiu. 

 
Foto 7. Pal indicatiu de la parada d’autobús escolar. 
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4.- Avaluació de la mobilitat generada 

4.1.- Desenvolupament previst en el POUM 
El desenvolupament del POUM de Renau comportarà un creixement de la zona urbana 
i el conseqüent augment de la mobilitat obligada. Aquest creixement es concretarà 
segons: 

Taula 18. Creixement previst en el POUM de Renau. 
Sector Superfície (m2) Tipus 
PAU-1 2.082 Residencial 
PAU-2 6.960 Residencial 
PAU-3 3.392 Residencial 
PAU-4 2.085 Equipaments 
Total 14.519  
Font: Memòria del POUM de Renau. 

Els creixements de superfície de sòl urbanitzat, un cop descomptats els terrenys 
destinats a equipaments, espais lliures i zones verdes, es concretaran en un augment 
d’ocupació i per tant, del nombre d’habitatges del municipi. 

Taula 19. Nombre d’habitatges previstos pel nou planejament. 
Sector Nombre d’habitatges 

PAU-1 3 
PAU-2 12 
PAU-3 10 
PAU-4 2 
Total 27 

                  Font: Memòria del POUM de Renau. 

El PAU- 1 es planteja al nord del nucli urbà actual, dins el zona de nucli antic. Aquest 
sector es situa entre una via que circumval·la el nucli antic pel nord i oest i les cases 
unifamiliars aïllades situades vora la zona esportiva. Així, aquest sector també es preveu 
de tipologia ciutat jardí, amb cases unifamiliars aïllades. 

El PAU- 2 es situa oposat a la zona urbana de l’eixample, al llarg del C. Camí de la Rulla, 
amb inici a la carretera TV-2033. En aquest cas es tracta d’una zona residencial 
d’habitatges unifamiliars aïllats. Aquest PAU incorpora una reserva d’espai per a 
equipaments en el seu extrem nord. 

El PAU- 3 es planteja en continuïtat al PAU- 2, al llarg del Camí de la Rulla fins arribar a 
l’inici del Camí de Renau al Catllar. També preveu una tipologia d’habitatges de Ciutat 
Jardí. 

El PAU- 4 s’ubica entre el carrer de Peralta i el vial de circumval·lació nord del nucli 
antic. La proposta d’edificació és de la tipologia del nucli antic, habitatges unifamiliars 
entre-mitgeres. També s’hi ubica una zona verda que pot ser utilitzada com a mirador. 

4.2.- Estimació de generació de viatges 
El creixement previst en el desenvolupament del POUM de Renau portarà associat un 
augment de la mobilitat. L’estimació d’aquest increment de la mobilitat es calcula a 
partir dels ràtios proposats en l’annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis de la mobilitat generada. 
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Taula 20. Estimació de viatges en transport privat generats per la nova ordenació. 
Sector Tipologia Habitatges Ràtio viatges generats Viatges generats/dia 

PAU-1 Residencial 3 7 viatges/habitatge 21 
PAU-2 Residencial 12 7 viatges/habitatge 84 
PAU-3 Residencial 10 7 viatges/habitatge 70 
PAU-4 Residencial 2 7 viatges/habitatge 14 
Total  27  189 

Font: pròpia, a partir dels ràtios proposats al Decret 344/2006. 

4.3.- Impacte de la mobilitat generada sobre la xarxa d’infraestructures 
Donat que Renau no disposa de teixit comercial, ni centres educatius ni mercat laboral, 
tots aquests elements que configuren la vida quotidiana s’han de realitzar en altres 
municipis. Així, Renau esdevé gairebé una població dormitori. 

Per aquest motiu, l’augment de 189 viatges generat pel desenvolupament dels nous 
sectors residencials es centrarà en la carretera TV-2033 i TV-2032, que donen sortida al 
nucli de Renau i el comuniquen amb poblacions veïnes. L’estat actual d’aquestes 
carreteres, les seves interseccions i l’accés a la carretera TP-2031 permeten assumir 
aquests nous viatges. 
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5. Criteris i directrius del POUM en referència a la mobilitat 

5.1.- Objectius que han de regir el POUM de Renau 
La redacció del POUM de Renau, que defineix la tipologia i ubicació dels creixements 
residencials del municipi, ha d’integrar paràmetres que permetin assolir la màxima 
eficiència de la mobilitat, i que el nous sectors s’integrin al nucli ja consolidat de Renau, 
es minimitzin les emissions atmosfèriques provocades pel trànsit i s’evitin situacions de 
perill per als usuaris. 

Els principals objectius a assolir a Renau són: 

Canvi d’hàbits en l’ús del vehicle privat 

L’ús del vehicle privat en els desplaçaments petits i mitjans interns al nucli urbà cada 
vegada es generalitza més, de manera que augmenta la congestió dels nuclis urbans, 
s’ocasionen molèsties a altres usuaris de la via pública i augmenten les emissions 
atmosfèriques. Una part d’aquests desplaçaments són assumibles a peu o en bicicleta, 
de manera que cal potenciar els espais atractius per als usuaris de mitjans de transport 
mecànics i desincentivar l’ús de mitjans de transport motoritzats. 

Promoció dels viatges a peu o en bicicleta 

L’estructura del nucli de Renau i les petites dimensions fan que l’ús de mitjans de 
transport mecànics sigui una opció viable i la més recomanable per guanyar espai per 
als usuaris i veïns. Cal establir una tipologia de carrers que permeti establir zones amb 
prioritat invertida i garantir, en els nous creixements, espai suficient per als usuaris de 
mitjans de transport mecànics. 

5.2.- Proposta de xarxes d’itineraris 

Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants i bicicletes (plànol núm. 7) 

L’estructura actual del nucli urbà es divideix en dues zones, nucli antic i eixample. 
Donat que, els creixements que preveu el nou POUM es situen en continuïtat i integrats 
en un dels dos sectors, les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicletes aniran 
condicionades a les actuals. 

 Nucli antic. 

Per reomplir buits en el nucli antic, el nou POUM planteja dos sectors, el PAU- 1 i el 
PAU- 4. Ambdós sectors queden integrats en la zona de convivència del nucli antic, 
ja que no suposen obertura de nous vials, sinó que s’integren als preexistents. 

 Zona d’Eixample 

El nou POUM preveu dos sectors, el PAU- 2 i el PAU- 3, annexes a la zona d’eixample 
del nucli. Confrontats al C. Camí de la Rulla i a l’eixample inicial, aquests dos nous 
sectors s’integren a la xarxa principal d’itineraris per a vianants ja existent, formada 
pel C. Camí de la Rulla. Cal tenir en compte que l’execució d’aquests PAU 
comportarà la creació de tres nous vials interns a banda del C. Camí de la Rulla. En 
aquests nous carrers es proposa que s’implementi la pavimentació única per tal 
d’afavorir la convivència entre els usuaris. En el cas del C. Camí de la Rulla, caldrà 
adequar la vorera tangent als nous sectors, establint-se en simetria a la existent en 
la banda oposada. Així, aquesta vorera, hauria de tenir una amplada mínima de 3 
metres i disposar de les mateixes mesures de qualitat urbanística que a la banda 
oposada (arbrat, il·luminació, bancs). Així, els nous sectors annexes a l’eixample es 
poden considerar de convivència entre usuaris, a excepció del C. Camí de la Rulla, 
que disposarà d’espai específic per a vianants. En aquest cas, i per facilitar al 
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màxim la intercomunicabilitat dels vianants entre els 2 sectors de l’eixample i el nucli 
antic, s’aconsella la instal·lació de plataformes sobreelevades en les cruïlles del 
Camí de la Rulla. En total, serien dos plataformes, una a l’alçada de l’Ajuntament, 
que permetria l’accés dels vianants al PAU- 2 i a la zona d’equipaments del seu 
extrem nord. Una segona plataforma aniria en la cruïlla que s’estableix entre el 
Camí de la Rulla i el vial que separa el PAU- 2 i el 3. Aquestes plataformes permetran 
la permeabilitat dels vianants en la zona de l’eixample, alhora que s’establiran com 
a mesures reductors de la velocitat en els sectors, fent que les entrades a l’interior 
dels PAU i de la zona d’eixample preexistent siguin a velocitats adequades a la 
zona de convivència. 

Xarxa bàsica per a vehicles (plànol núm. 8) 

La xarxa bàsica de vehicles ha de garantir la connectivitat dels nous sectors amb els 
equipaments del municipi i amb la carretera TV-2033, que permet la comunicació 
intermunicipal. 

En aquest cas, la xarxa principal per a vehicles seguirà la mateixa estructura que la 
xarxa principal per a vianants i bicicletes, dividida segons l’estructura del nucli urbà. 

 Nucli antic 

Els creixements previstos en aquest àmbit, PAU- 1 i PAU- 4, no comporten la creació 
de nous vials, així que els viatges generats en el període d’explotació d’aquests 
sectors, 35 viatges, s’assumirà en la xarxa de convivència entre usuaris. 

 Zona d’eixample 

En aquesta zona, els viatges generats per l’explotació dels nous sectors es 
canalitzaran en el C. Camí de la Rulla, ja que aquest permet connectar la zona 
d’eixample amb la resta del nucli, i els equipaments, i també amb la carretera TV-
2033 i les vies intermunicipals. Així, el C. Camí de la Rulla esdevé el principal itinerari 
per a vehicles de la zona d’eixample. Els nous sectors (PAU-2 i 3) es proposa la 
implementació d’una zona de convivència mitjançant una pavimentació única. 
Per garantir una velocitat reduïda a l’interior d’aquests dos sectors alhora que es 
garanteix la permeabilitat del Camí de la Rulla (fora de la zona de convivència), es 
proposa la construcció de plataformes sobreelevades en les cruïlles dels carrers 
d’accés als sectors i el Camí de la Rulla. Així, s’establiria una plataforma a l’alçada 
de l’Ajuntament, punt on s’acaba la carretera TV-2033 i on es situa una primera 
entrada al PAU-2 i a la zona d’equipaments que s’allotja en la zona nord del sector. 
La segona plataforma s’ubicaria a la cruïlla entre el Camí de la Rulla i el carrer que 
separa el PAU- 2 i 3.  

5.3.- Proposta de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 
El desenvolupament dels nous sectors comportarà un augment del nombre d’habitants 
de Renau. Tot i això, l’establiment d’una línia d’autobusos interurbana no és viable per 
la manca d’usuaris que presumiblement tindria. Cal tenir en compte que, tot i que la 
major part dels habitants de Renau desenvolupin la seva activitat laboral fora del 
municipi, i, per tant, siguin potencials usuaris del transport interurbà, la multiplicitat 
d’horaris i poblacions de destinació laboral fan encara inviable l’establiment d’un 
servei d’autobusos.  

En aquest cas, es recomana el foment del Carpooling, és a dir, la compartició de 
vehicles per a realitzar trajectes similars especialment adequat per a un municipi rural 
on la coneixença i confiança entre els habitants facilita el contacte. La utilització de 
sistemes com el carpooling permet la disminució del nombre de turismes en circulació 
entre 2 i 4 (la capacitat més usual dels turismes és de 4 places, conductor a banda) i, 
per tant, dels impactes de contaminació atmosfèrica (emissions, soroll, etc). És 

LA LLENA ambiental, serveis i projectes  24/30 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Renau 

probable que aquest sistema tingui un major nombre d’usuaris que el transport públic ja 
que permet adaptar els horaris dels viatges a les condicions laborals, de manera que es 
redueixen o desapareixen els temps d’espera habituals en els transports públics. Per 
fomentar el carpooling caldria realitzar alguna campanya de difusió del sistema i 
establir algun punt de trobada entre els usuaris com un punt d’informació a 
l’Ajuntament de Renau o un nou apartat a la web municipal. 

5.5.- Reserves per a aparcaments 

Reserves d’aparcament per a vehicle privat 

L’ús prioritari del vehicle privat, especialment per a trajectes relacionats amb la 
mobilitat obligada per motius de treball, fa rellevant la reserva d’un nombre suficient 
d’aparcaments per a cotxes i motocicletes en la zona urbana de Renau. Cal tenir en 
compte que en nuclis de dimensions reduïdes i amb una gran predominança de cases 
unifamiliars, com és el cas de Renau, la gran majoria d’habitatges disposen ja 
d’aparcament per a turismes. L’estacionament al carrer es redueix a aquells vehicles 
dels visitants estacionals, als desplaçaments interurbans per treball (atracció de viatges) 
i als desplaçaments interns per treball, estudis i relacionats amb l’activitat comercial.  

Per altra banda, el POUM preveu que els nous sectors seguiran l’estructura i forma dels 
sectors del nucli on s’integren, per la qual cosa s’espera que la major part de nous 
habitatges siguin unifamiliars entremitgeres o arrenglerades. Així, l’estructura 
d’habitatges prevista ja incorpora de manera intrínseca la reserva d’espai per a 
aparcament en cada habitatge, fora de la via pública. De tota manera, caldrà que els 
diferents plans d’ordenació que desenvolupin cada PAU estableixin en la seva 
normativa l’obligació de definir aparcaments privats que s’incorporaran en els nous 
habitatges. 

Taula 21. Reserves d’aparcaments per a vehicles fora de la via pública. 
SUD Tipologia Habitatges Ràtio Núm. de places 
PAU-1 Residencial 3 1 plaça/habitatge 3 
PAU-2 Residencial 12 1 plaça/habitatge 12 
PAU-3 Residencial 10 1 plaça/habitatge 10 
PAU-4 Residencial 2 1 plaça/habitatge 2 
Total  27  27 

Font: Elaboració pròpia, a partir de les ràtios proposades en el Decret 344/2006. 

Reserves d’aparcament per a bicicletes 

Per facilitar i potenciar l’ús de la bicicleta, s’ha de realitzar una reserva d’aparcaments 
per a bicicletes al llarg de la corresponent xarxa d’itineraris. Cal tenir en compte que 
Renau és una població eminentment rural, d’habitatges unifamiliars i entremitgeres els 
quals disposen d’aparcaments per a vehicles o espais en què s’hi poden resguardar les 
bicicletes amb facilitat. Per altra banda, no hi han aparcaments per a bicicletes en via 
pública, per la qual cosa es considera adequat, encara que no imprescindible, la 
reserva d’espai per a aparcaments per a bicicletes al voltant dels equipaments i espais 
verds. En tot cas, les ràtios d’aparcaments per a bicicletes s’han establert per a zones 
verdes i equipaments, ja siguin a dels nous creixements com dels preexistents. 

Taula 22. Reserves d’aparcaments per a bicicletes fora de la via pública. 
 Tipologia Núm. de places 
Zona esportiva Esportius, culturals i recreatius 10 
Piscines i parc infantil Esportius, culturals i recreatius 10 
Ajuntament Altres equipaments públics 5 
Equipament PAU- 2 Altres equipaments públics 5 
Total  30 
Font: Elaboració pròpia, a partir de la Memòria informativa del Pla i el Decret 344/2006. 
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5.6.- Adaptació de les xarxes a paràmetres de mobilitat reduïda 
A totes les xarxes descrites, s’han d’observar els criteris que estableix la llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i de barreres en la comunicació, el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat i el Decret 97/2002, de 
5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 

Les principals actuacions a realitzar en aquest sentit són: 

· Reserva d’aparcaments per a vehicles amb conductors amb mobilitat reduïda. 
S’estableix una ràtio mínima d’una plaça/20 places d’aparcament en les zones 
verdes i d’equipaments. També es facilitarà reserves d’aparcament en els casos en 
què l’Ajuntament detecti necessitats en els habitants. Aquestes places 
d’aparcaments han de tenir unes dimensions mínimes de 3,30 x 4,50 metres si són en 
bateria i 2,00 x 4,40 metres si són en filera, i han de disposar d’un espai 
d’apropament d’1,50 metres. En el cas de Renau, on l’aparcament en la via 
pública no està regulat, l’Ajuntament podrà determinar aquestes reserves per a 
aparcaments en funció de les necessitats dels habitants. 

· Facilitació de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda tal i 
com estableix el Decret 97/2002. 

· Establiment en els nous vials i en les reformes del existents de paviments durs, no 
lliscants i sense regruixos diferents. 

5.7.- Mesures de pacificació del trànsit i seguretat dels vianants 
Cal establir un conjunt de mesures de pacificació del trànsit per moderar la velocitat de 
circulació i evitar situacions d’inseguretat i accidents en la zona d’eixample. En el cas 
del nucli antic, l’estructura dels carrers ja evita l’assoliment de velocitats elevades. 

La principal acció a emprendre és la instal·lació de plataformes sobreelevades en les 
cruïlles del C. Camí de la Rulla i els accessos al PAU- 2 i 3, de manera que l’accés a la 
zona de l’eixample, ja sigui en la part ja urbana com els dos nous sectors es realitzi a 
velocitats moderades, i en tot cas, inferiors a 30 km/h. 
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5.8.- Perfil de mobilitat sostenible. Avaluació de l’aplicació del POUM 

Taula 23. Indicadors de mobilitat. 
Sostenibilitat global de la mobilitat  
 IMD 
Ctra TV-2032, de Vilabella a l’Argilaga, PK 3+500 378 vehicles (2006) + 189 
Índex de motorització  
Turismes per habitant 0,53 
Mobilitat de gènere 
Desplaçaments de persones de sexe femení 40,74% 
Font: IDESCAT (2007) i Servei d’Equipament i Dades Viàries (Dept. de Política Territorial i Obres 
Públiques). 
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Annex 1 
 
ANNEX LEGISLATIU 
 
Pla de carreteres 1995 
Aprovat el 5 de juliol de 1996 i publicat el 10 de juliol de 1996 en el DOGC (núm. 2228). 
 
Pla territorial parcial de ponent 
Aprovat el 13 d’octubre de 2006 i publicat el 18 d’octubre de 2006 en el DOGC (núm. 
4742).  
 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
Aprovada el 13 de juny de 2006 i publicada el 27 de juny de 2003 al DOGC núm. 3913. 
 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada 
Aprovat el 19 de setembre de 2006 i publicat el 21 de setembre de 2006 en el DOGC 
núm. 4723. 
 
Decret 100/1984, de 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques 
 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació 
Aprovada el 25 de novembre de 1991 i publicada el 4 de desembre de 2006 en el 
DOGC núm. 1526. Modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, pel qual 
s’adequa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Aprovat el 24 de març de 1995 i publicat el 28 de març de 1995 en el DOGC núm. 
3369. 
 
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda 
Aprovat el 5 de març de 2002 i publicat el 25 de març de 2002 en el DOGC núm.3602. 

 

 

 

LA LLENA ambiental, serveis i projectes  29/30 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Renau 

LA LLENA ambiental, serveis i projectes  30/30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLÀNOLS 
 
 
 
 
 

 

 



Reus

Valls

Tarragona

Salou

Vendrell el

Alcover

Cambrils

Riudoms
Constantí

Vilabella

Canonja la

Bràfim

El Morell Calafell

Torredembarra

Salomó

Alió

Almoster

Riba la

Nulles

Selva del Camp la

Catllar el

Rodonyà

Altafulla

Peces les
Masllorenç

Vinyols

Bonastre

Vila-rodona

Vallmoll

Monnars

Vilallonga del Camp

Perafort Roda de Barà

Albinyana
Masó la

Llorenç del Penedès

Garidells els

Bellvei

Bisbal del Penedès la

Pallaresos els

Puigpelat

Rourell el

Riera de Gaià la

Masmolets

Vespella de GaiàSecuita la

MontferriAlbiol l'

Aleixar l'

Borges del Camp les

Vilaplana

Creixell

Picamoixons

Nou de Gaià laPobla de Mafumet la

Milà el

Pobla de Montornès la

Renau

Maspujols

Santa Oliva

Torregassa

Fontscaldes

Capafonts

Gunyoles les

Ferran

Aiguamúrcia

Mont-ral

Vilaverd

Juncosa del Montmell la

Masarbonès

Sant Vicenç de Calders

340000

340000

350000

350000

360000

360000

370000

370000

380000

380000

45
5

0
00

0

45
5

0
00

0

45
6

0
00

0

45
6

0
00

0

45
7

0
00

0

45
7

0
00

0

Reus

Valls

Tarragona

Vendrell el

Alcover

Cambrils

Riudoms

Montblanc

Prades

Arboç l'

Vimbodí

Constantí

Vilabella
Bràfim

El Morell

Torredembarra

Selva del Camp la

Catllar el

Espluga de Francolí l'

Pla de Santa Maria el

Vila-rodona

Vallmoll

Vilaverd

Llorenç del Penedès

Borges del Camp les

Vespella de GaiàAleixar l'

Vilaplana

Pont d'Armentera el

TARRAGONÈS

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
PER AL POUM DE RENAU
1 ENCAIX TERRITORIAL

Març de 2008
1:250.000

Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
ISA: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona

Institut Cartogràfic de Catalunya



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
2 PRINCIPALS INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I MOBILITAT

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona 1:125.000

Va lls

Ta rra g o n a

Constantí

Vilabella

Bràfim

El Morell

Torredembarra

Catllar el

Altafulla

Vila-rodona

Vallmoll

Vilallonga del Camp

Vespella de Gaià

Alcover

Alcover

Canonja la

Salomó

Alió

Riba la

Nulles

Rodonyà

Masllorenç

Bonastre

Monnars

Perafort

Roda de Barà

Masó la

Garidells els

Pallaresos els

Puigpelat

Rourell el

Masmolets

Riera de Gaià la

Montferri

Secuita la

Creixell

Picamoixons

Vistabella

Nou de Gaià la

Pobla de Mafumet la

Puigdelfí

Milà el

Argilaga l'

Pobla de Montornès la

Renau

Gunyoles les

Ferran

Fontscaldes
Aiguamúrcia

Juncosa del Montmell la

Masarbonès

350000

350000

355000

355000

360000

360000

365000

365000

370000

370000

45
5

0
00

0

45
5

0
00

0

45
5

5
00

0

45
5

5
00

0

45
6

0
00

0

45
6

0
00

0

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

45
7

0
00

0

45
7

0
00

0

45
7

5
00

0

45
7

5
00

0

AP-7

AP-2

N-240

C-51

TAV

Estació
TAV

C-14

N-340

Institut Cartogràfic de Catalunya



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
3 EQUIPAMENTS I POLS DE MOBILITAT ACTUALS

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona 1:5.000

Mas de Taret

l a

Cam
í d

e
V

ila
be

lla
a

Ren
au

e l M a s d e T a r

Cam
í de

R
enau

al Cat llar

Mas de Pujals

Peralta

S e q u e r

n

e l P o u à s

C
arretera

de Renau TV-2033

B o s c F o s c

R
a s a

d e
P

a n
i ca l s

C
am

í d
e

R
en

au
a

P
er

al ta

B o s c d e l S e n c e rl a B a l ç

B o s c

d e

Sa l t d e R o c a

Cam í de les Ter res

T o

l a C o m a
l a R e b o l l o s a

el Coster Xup

e l V i n y e t

Plaça
de

l'Església

Renau

Mare  de  Déu
del L lo ret

cementiri

Pont de Renau

castell

358000

358000

358500

358500

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

45
6

5
50

0

45
6

5
50

0

Elaboració pròpia

P e ra lta

E rm ita

C e m e n tir i

Z o n a  e s p o r tiv a

E s g lé s ia

A ju n ta m e n t

P is c in e s  
m u n ic ip a ls

P a rc  in fa n til

Parada d'autobús escolar

Espais lliures

Equipaments



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
4 XARXA BÀSICA PER A VEHICLES

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona 1:25.000

els Masos
de la Secuita

R e n a u

l'Argilaga

el PedrŸs

Sant Roc

N u lle s

Peralta

V ila b e lla
360000

360000

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

Elaboració pròpia

Parada d'autobús escolar

Itinerari principal per a vehicles (z. eixample)

Vies interurbanes. Xarxa bàsica

Zona de convivència (Z. urbana)

TM de Renau

Espais lliures

Equipaments

TV-2 0 3 2

TV-2 0 3 3

TP -2 0 3 1



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
5 XARXA BÀSICA PER A VIANANTS I BICICLETES

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona 1:25.000

els Masos
de la Secuita

R e n a u

l'Argilaga

el PedrŸs

Sant Roc

N u lle s

Peralta

V ila b e lla
360000

360000

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

Elaboració pròpia

Parada d'autobús escolar

Itinerari Principal per a vianants i bicicletes (z. eixample)

GR-172

Zona de convivència (Z. urbana)

TM de Renau

Espais lliures

Equipaments



E S T U D I  D 'A VA L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
6 O R D E N A C IÓ  D E L S Ò L U R B À

Març de 2 008
Arquitecte: Guillem  Carrera (DPTOP Tarragon a)
EA MG: LA LL ENA a mbienta l, p er contractac ió  del SA M-Dip. de  Ta rrag ona

Gu il lem  Carrera (DP TOP Tarragon a)

PA U  2

PA U  3
PA U  4

PA U  1

358 500

358 500

45
6

50
0

0

45
6

50
0

0

45
6

55
0

0

45
6

55
0

0

1:3.0 00

Espais l liures

Equ ipa ments

Sòl urbà (p lan eja men t vigen t)

Polígon  d'A ctuació Urb anística



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
7 PROPOSTA DE XARXA PER A VIANANTS I CICLISTES

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona

Elaboració pròpia

PA U  2

PA U  3
PA U  4

PA U  1

358500

358500

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

45
6

5
50

0

45
6

5
50

0

Parada d'autobús escolar

Espais lliures

Equipaments 1:3.000

Sòl urbà

Itinerari principal per a vianants (z. eixample)

Plataforma sobreelevada

Zona de convivència



E S T U D I  D 'A V A L U A C IÓ  D E  L A  M O B IL IT A T  G E N E R A D A  
P E R  A L  P O U M  D E  R E N A U
8 PROPOSTA DE XARXA PER A VEHICLES

Març de 2008
Arquitecte: Guillem Carrera (DPTOP Tarragona)
EAMG: LA LLENA ambiental, per contractació del SAM-Dip. de Tarragona

Elaboració pròpia

PA U  2

PA U  3
PA U  4

PA U  1

358500

358500

45
6

5
00

0

45
6

5
00

0

45
6

5
50

0

45
6

5
50

0

Espais lliures

Equipaments 1:3.000

Itinerari principal per a vianants (z. eixample)

Vies interurbanes

Sòl urbà

Plataforma sobreelevada

Zona de convivència

Parada d'autobús escolar


	1.- Presentació
	1.1.- Introducció
	1.2.- Marc legal
	1.3.- Impactes ambientals i socials de la mobilitat
	1.4.- Objectius
	1.5.- Directrius de mobilitat sostenible

	2.- Marc territorial
	2.1.- Encaix de Renau en els sistemes urbans del Camp de Tarragona
	Comarca

	2.2.- Renau en el sistema urbà de Valls i Tarragona
	2.3.- El PTCT i les noves infraestructures de mobilitat i transport

	3.- Diagnosi de la mobilitat actual
	3.1.- Dinàmica de la mobilitat municipal
	3.1.1.- Característiques de la mobilitat intramunicipal
	3.1.2.- Característiques de la mobilitat intermunicipal
	3.1.3.- Balanç de la mobilitat municipal per raó de treball

	3.2.- Perfil de mobilitat. Indicadors de mobilitat i gènere
	3.3.- Pols generadors i atraients de mobilitat
	3.4.- La xarxa bàsica de vehicles de Renau
	3.5.- Les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicletes
	3.6.- Oferta de transport públic

	4.- Avaluació de la mobilitat generada
	4.1.- Desenvolupament previst en el POUM
	4.2.- Estimació de generació de viatges
	4.3.- Impacte de la mobilitat generada sobre la xarxa d’infraestructures

	5. Criteris i directrius del POUM en referència a la mobilitat
	5.1.- Objectius que han de regir el POUM de Renau
	5.2.- Proposta de xarxes d’itineraris
	5.3.- Proposta de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu
	5.5.- Reserves per a aparcaments
	5.6.- Adaptació de les xarxes a paràmetres de mobilitat reduïda
	5.7.- Mesures de pacificació del trànsit i seguretat dels vianants
	5.8.- Perfil de mobilitat sostenible. Avaluació de l’aplicació del POUM

	ANNEXOS
	PLÀNOLS

