
Creada per evidenciar la incongruència de la planificació 

ferroviària a l’àrea de Tarragona: Mercaderies per la costa i 

viatgers per l’interior 

Lluitem pel transport ferroviari de mercaderies sense risc per la 

vida, la salut, el patrimoni històric i el natural

www.mercaderiesperlinterior.com
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Situació actual Corredor Mediterrani área Tarragona



Antecedents Corredor Mediterrani àrea Tarragona:

Via per l’interior: ADIF 2011; IDOM 2014



Antecedents Corredor Mediterrani àrea Tarragona

2013: Resolución Ministerio Fomento: CM por la costa 

instalando un tercer carril de ancho europeo (tramo mixto)



Corredor Mediterrani a l’àrea de Tarragona

En construcció: Tercer carril ample UIC a la 

via convencional



Limitacions tècniques del tercer carril 

- Canvis de via complicats

- Limitacions de velocitat: Reducció 

de capacitat de la línia

- Desgast desigual de la via

- Assentaments asimètrics de la 

plataforma

- Problemes de gàlib a les andanes

- Catenària descentrada

- Problemes de senyalització 

No és pràctic ni viable en línies de molt trànsit



Problemàtica generada pel tercer carril a la via de la

costa a l’àrea de Tarragona

1. Saturació via convencional. 

Perjudici a l'economia: Industria, habitatges, comerç i turisme

2. Risc per la vida inherent al transport mercaderies perilloses

3. Perjudici per la salut: Contaminació acústica  

4. Afectació patrimoni cultural: Amfiteatre romà

5. Afectació patrimoni natural: Xarxa Natura 2000



1. Saturació via costa: 

Confluència a Vila-seca dues línies CM + Increment previst 

de transport ferroviari + Combois de 750m



CIRCULACIÓ TRENS MERCADERIES TARRAGONA -CASTELLBISBAL

ANUALS MENSUALS DIARIS HORA

TRENS MERCADERIES 14.460 1.205 39,62 1,65

TRENS MERCADERIES PERILLOSES 1.880 157 5,15 0,21

Font: Manifest dels Alcaldes per l'alliberament de les 
mercaderies de la Zona de Costa, Tarragona 10/05/2021

ANUALS MENSUALS DIARIS HORA

TRENS MERCADERIES 72.300 6.025 198,08 8,25

TRENS MERCADERIES PERILLOSES 9.400 783 25,75 1,07

Font: Declaracions Ministra Raquel Sánchez 16.09.2021 (X5)

1. Saturació via costa:

Increment previst trens mercaderies



1. Saturació via costa: 

Conseqüències: Perjudici per a la industria, 

habitatge, comerç i turisme

- Afectació al transport de viatgers: rodalies i regionals

- Limitació transport mercaderies industria Camp Tarragona

- Disminució del comerç 

- Afectació al turisme: Càmpings, hotels, apartaments

- Pèrdua valor habitatges barris propers



2. Transport de mercaderies perilloses: 

Risc inherent d’accidents

Pla TRANSCAT: Perill molt alt



Butà a Tarragona

2. Transport de mercaderies perilloses: 

Risc inherent d’accidents: Zones d’intervenció (PLASEQCAT)
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3. Perjudici a la salut pública: 

Malalties provocades per la contaminació acústica

 

 
 

Versió 2 

Novembre de 2020 

 

ANNEX: 

Mapa de situació acústica existent. Nivells en horari diürn (7 a 21 h), per l índex Ld 

  

Informe avaluació acústica. Ajunt. Tarragona (juny 2021)



3. Perjudici a la salut pública: Contaminació acústica

Proposta solució ADIF: Pantalles acústiques



4. Afectació patrimoni històric: 

Amfiteatre romà, 

Tarraco patrimoni mundial UNESCO

Informe L. Avial (2019)

Escala Mercalli



5. Afectació espais naturals: Xarxa Natura 2000

Afectació a flora i fauna de la Zona d’Especial Conservació 

“Costes del Tarragonès”: 

Risc de atropellaments espècies, incendis, fuites, sorolls, ...



Conclusió: Separar el transport de viatgers 

per la costa i mercaderies per l’interior 
suposarà beneficis per a tothom 

- Els viatgers podran circular per la costa, per una línia menys
saturada, més còmoda i, per tant, més ràpida.

- El litoral mantindrà el seu atractiu, potenciant el turisme, el
comerç i l’habitatge de qualitat

- Les empreses i el port podran augmentar el trànsit de mercaderies
per una línia segregada per l’interior, potenciant així elcreixement
econòmic del Camp de Tarragona.

- S’allibera dels riscos derivats del tercer carril i del transport de
mercaderies perilloses per l’interior de les poblacions

https://www.mercaderiesperlinterior.com



Accions realitzades per la Plataforma:
- Alcaldes Ajuntaments: Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, 

Roda de Berà, El Vendrell

- Presidenta Diputació Tarragona

- Entitats empresarials: Port Tarragona, AEQT, CEPTA, PIMEC

- Secretari, DG d’Infraestructures i Deleg. Territorial. Dept Territori, Generalitat 
Catalunya

- DG Planificación y Evaluación Red Ferroviaria. MITMA i Subdeleg. Gobierno

- Comisionado Corredor Mediterráneo

- European Coordinator for the TEN-T Mediterranean Corridor

- Diputats Parlament Catalunya. Compareixença Comissió Territori (2020)

- Diputados i Senadores Cortes Generales

- Síndic de Greuges i Defensor del Pueblo



Suports institucionals

- Plens Ajuntament de Tarragona (març 2019 i gener 2020)

- Resolució Parlament de Catalunya (juliol 2020)

- Declaració institucional Diputació Tarragona (novembre 2020)

- Proposición No de Ley Congreso Diputados (abril 2021)

- Manifest conjunt Alcaldes de Tarragona, Altafulla, 

Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i El Vendrell (maig 2021)



Situació actual de la via interior

Licitació MITMA (juliol2021): “Estudio de viabilidad 

remodelación Red Arterial ferroviaria de Tarragona”
“...estudio para ... toma decisiones posterior sobre las alternativas que de él se deriven ...”

Procediment: Estudi Viabilitat (EV) – Estudi Informatiu (EI) – Projecte

Construcció (PC) – Construcció Obra (CO)

L’EV no té valor legal, l’EI sí. (Existeix l’Estudi Informatiu IDOM aprovat

provisionalment el 2014 amb els mateixos objectius).

Terminis possibles:

- optimista: EV 2 + EI 2 + PC 2 + CO 3 = 9 anys

- normal: EV 3 + EI 3 + PC 3 + CO 5 = 14 anys

- pessimista: EV 4 + EI 4 + PC 4 + CO 6 = 18 anys



La Plataforma ‘Mercaderies per l’interior’ reclama:

Que la solució de passar les mercaderies per l’interior sigui una prioritat
en les inversions en infraestructures a l’àrea de Tarragona, aconseguint la
inversió necessària per accelerar la seva execució:

- Que es converteixi la licitació de l’Estudi de Viabilitat en un Estudi
Informatiu amb valor legal

- Que es redactin els projectes constructius amb la màxima celeritat

- Que es licitin i s’executin urgentment les obres de construcció



Butà a Tarragona

Transport de mercaderies perilloses 

Risc inherent d’accidents
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Moltes gràcies

www.mercaderiesperlinterior.com


