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RESUM 
 

Els estudis de mobilitat urbana es configuren com una eina de primer ordre per millorar 
la qualitat de vida a les nostres poblacions; una eina imprescindible per poder 
planificar un territori amb qualitat, ja no només des del punt de vista de la mobilitat, 
sinó també des dels punts de vista ambiental, urbanístic, social i econòmic. 

Probablement la millora o el benefici social és d'aquests el punt de vista que resulta 
més evident, però a la vegada, els altres deriven d'aquest; l'economia ha de servir les 
diferents necessitats de la societat, la preservació del medi ambient s'ha d'establir com 
un dels principis de la ciutadania i el urbanisme de qualitat deu perseguir, en la seva 
estructura regional, l'equitat en les relacions socials. 

En aquest sentit, els estudis de mobilitat urbana concreten l'assoliment d'aquests 
principis en una sèrie d'objectius bàsics a complir, entre els quals es poden destacar: 
integrar les polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donar 
prioritat al transport públic i als sistemes més eficients de transport, potenciar la 
intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa 
densitat de població, disminuir la congestió de les zones urbanes, augmentar la 
seguretat viària i reduir l'important problemàtica de la contaminació. 

Pel que fa al present estudi, en aquest s'ha volgut potenciar l'establiment d'un model 
de mobilitat més sostenible per a la població de Sant Francesc Xavier, Formentera. Un 
model que, aprofitant el nou marc urbanístic i territorial establert per la màxima 
institució de l'illa l'any 2010, combini els diferents modes de transport de forma més 
segura, eficient i eficaç i afavoreixi els desplaçaments de vianants i de ciclistes, a més, 
de l'ús del transport públic. 

A més a més, es pretén que el nou sistema de mobilitat garanteixi el dret al 
desplaçament de tots els habitants i minimitzi els impactes ambientals i socials que 
produeixen sobre el territori els mitjans de transport motoritzats. 

En definitiva, es tracta d'establir un model de mobilitat que contribueixi a millorar la 
qualitat de vida dels habitants de Formentera en general i la dels habitants de Sant 
Francesc Xavier en particular; sense comprometre en cap moment la qualitat de vida 
de les generacions futures. 
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SUMMARY 
 

Studies of urban mobility are configured as an important means to improve quality of 
life in our towns. They are an essential tool for territory planning, not only from the point 
of view of mobility but also from other points of view such as environmental aspects, 
urban development and for social  and economical aspects.  

Probably the social benefits are the most obvious points of view but at the same time 
others derive from this aspect, the economical aspects should serve societies different 
needs, protection of the environment should be one of the citizens main principles and  
urban development should pursue, in its regional structure, the equity in social 
relationships. 

In this sense, urban mobility studies concretise the attainment of these principles in a 
series of basic aims amongst which some stand out, such as integrating urban 
development and economic policies in mobility policies, or giving priority to public 
transport and more efficient transport systems, promoting intermodality, or in  areas 
with a low population density adopting flexible transport systems, reducing congestion 
in urban areas, increasing road safety or reducing the important problem of pollution. 

In this project we want to promote the establishment of a more sustainable model of 
mobility for Sant Francesc Xavier, Formentera. A model that whilst taking in to 
consideration the new urban development and territorial legislation established by the 
Islands highest institution in 2010 combines different transport modes in a more 
secure, efficient and effective way favouring pedestrians, cyclists and the use of public 
transport. 

In addition, we intend to promote a new mobility system that guarantees the right of 
movement for everybody and that minimizes the impact on environmental and social 
aspects that motorized transport produces on the territory. 

In short, we intend to establish a mobility model that contributes to improving the 
quality of life of Formentera’s population in general and more particularly of the 
population of Sant Francesc Xavier without compromising future generations quality of 
life. 
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NOMENCLATURA 
 

 
• POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER. 

 

La població de Sant Francesc Xavier engloba un total de 4 nuclis edificats. 
 

Aquets són: 
 

1. Nucli de Sant Francesc Xavier 
 

2. Zona d'equipaments i escoles 
 

3. Urbanització de ses Bardetes 
 

4. Zona soci-sanitària 

El primer d'aquests es considerat el nucli principal i la capital de l'illa de 
Formentera, mentre la resta són considerats zones adjuntes a aquest. 

 
• CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 

 

Segons el Pla Territorial Insular de Formentera, dels anteriors nuclis edificats els 
tres primers es troben en sòl urbà, mentre l'últim es troba en sòl rústic. 
 

Per aquest motiu all llarg d'aquest document s'utilitzaran els següents termes: 
 

1. Nucli urbà: nucli edificat en sòl urbà. 
 

2. Nucli rústic: nucli edificat en sòl rústic. 
 

1. Sòl edificat: sòl urbà i sòl rústic urbanitzat i edificat. 
 

2. Sòl edificable: sòl urbanitzable i sòl rústic urbanitzable i edificable. 

Aquesta particular classificació del sòl existent per a la població de Sant Francesc 
Xavier es pot observar al plànol 3.1.1 Classificació del sòl. 
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CAPÍTOL 1 

INTRODUCCIÓ 
 

1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE MOBILITAT 

El present estudi de mobilitat neix com a resposta complementària a l'objectiu, per part 
del Pla Territorial Insular de Formentera de 2010, de coordinar les previsions de 
localització dels usos globals per reduir les demandes de mobilitat i afavorir els 
desplaçaments per als vianants i l'ús del transport públic. 

Tot i que el Pla Territorial Insular de Formentera engloba la totalitat de l'illa de 
Formentera, aquest estudi en centra únicament en la població de Sant Francesc 
Xavier; població formada pel nucli principal de Sant Francesc Xavier i els tres nuclis 
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adjunts a aquest anomenats: zona d'equipaments i escoles, urbanització de ses 
Bardetes i zona soci-sanitària. 

El present estudi té per objectiu general proposar un model de mobilitat més sostenible 
per a la població, un model que combini els diferents modes de transport de forma més 
eficient i eficaç. 

El sistema de mobilitat ha de garantir el dret al desplaçament de tots els habitants i cal 
que minimitzi els impactes ambientals i socials que produeixen sobre el territori els 
mitjans de transport motoritzats. 

En definitiva, es tracta d'establir un model de mobilitat que contribueixi a millorar la 
qualitat de vida dels habitants de Formentera en general i la dels habitants de Sant 
Francesc Xavier en particular; sense comprometre en cap moment la qualitat de vida 
de les generacions futures. 

 

1.2 ANTECEDENTS 

L'any 2007, amb la creació del Consell Insular de Formentera, l'illa de Formentera es 
desvincula de les relacions institucionals amb l'illa d'Eivissa. Aquesta nova institució 
proporciona una major autonomia administrativa a l'illa i, a la vegada, està dotada amb 
majors recursos econòmics. 

Aquest fet ha possibilita, durant els darrers 4 anys, la redacció i construcció de 
diferents projectes reclamats des de fa anys pels residents de l'illa. Entre aquest 
projectes realitzats es troba la redacció d'una sèrie de documents relacionats amb la 
planificació i la gestió de la mobilitat de l'illa, dels quals per a la realització del present 
estudi s'han tingut en compte els següents: 

 
• PLA D'AFORAMENTS DE FORMENTERA 

 

Estudi encarregat a la consultoria de transports i logística ALG per tal de 
conèixer les condicions reals de circulació a l'illa de Formentera. 
 

Aquest pla té per objectiu genèric el de conèixer detalladament els fluxos de 
trànsit de l'illa que puguin oferir els elements de decisió per marcar les pautes a 
l'hora d'afrontar els futurs desenvolupaments i millores de la xarxa viària. 
 

• PLA TERRITORIAL INSULAR 
 

Entre altres aspectes, aquest pla determina la previsió d'una xarxa viària que 
resolgui satisfactòriament les necessitats derivades de la mobilitat generada i 
contribueixi a millorar la seguretat dels desplaçaments. 
 

Les actuacions previstes per aquest Pla Territorial Insular a la població de Sant 
Francesc Xavier es poden veure més endavant a l'apartat 3.1 Planejament 
vigent. 
 

• ESTUDI DE MOBILITAT: REORDENACIÓ DELS ACCESSOS I LES 
SORTIDES A LA ROTONDA DE SANT FRANCESC XAVIER 
 

Estudi de mobilitat realitzat a finals de l'any 2010 per solucionar els problemes 
de congestió que es produïen a la rotonda d'accés i sortida al nucli de Sant 
Francesc Xavier. 
 

Les propostes d'aquest estudi han estat executades a principis de l'any 2011. 
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1.3 OBJECTIUS DE L'ESTUDI 

Mantenint un criteri de mobilitat sostenible i segura s'assoliran els següents objectius: 

• Caracteritzar el sistema de mobilitat existent a l'actualitat a la població de Sant 
Francesc Xavier. 
 

• Realitzar una diagnosi tècnica del sistema, on es posin de manifest els seus 
punts forts i febles. 
 

• Proposar mesures per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir 
la legislació vigent en matèria de mobilitat. 
 

• Formular un programa d'actuacions amb les fases d'implementació i els costos 
estimats. 
 

• Proposar una comissió de seguiment i definir uns indicadors per avaluar el grau 
d'aplicació de les propostes. 

 

1.4 METODOLOGIA DE REDACCIÓ. FASES. 

La redacció del present estudi s'ha estructurat en les següents fases de treball: 

Fase 1: Anàlisi territorial i socioeconòmic. 

Fase 2: Definició i execució del treball de camp. 

Fase 3: Anàlisi de l'oferta existent. 

Fase 4: Anàlisi de la demanda existent. 

Fase 5: Caracterització del sistema de mobilitat. 

Fase 6: Diagnosi de la situació actual i futura. 

Fase 7: Estudi d'alternatives. Objectius. 

Fase 8: Propostes d'actuació, programa i indicadors finals. 

 





 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 2 

ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 
 
La població a estudi de Sant Francesc Xavier es la capital de l'illa de Formentera. Illa 
que està formada per un únic municipi de mateix nom que l'illa, Formentera.  

Per a la redacció del present apartat, degut a l'evident relació existent entre la població 
de Sant Francesc Xavier i la resta de l'illa, es realitzarà en la majoria de subapartats un 
primer anàlisi a nivell global de l'illa, per posteriorment centrar-nos en les 
característiques particulars de la població a estudi. 
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2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA

ILLA DE FORMENTERA 

L'illa de Formentera ocupa la posició més meridional de les Illes Balears i té una 
extensió de 83,24 km2, el 1,65% de la superfície total de les Illes Balears.

Més concretament, es troba situada al sud de l'illa d'Eivissa de la qual està separada 
per un estret pas d'aigua i d'illots comuns anomenat es Freus, de 7 km de longitud. El 
seu punt més pròxim de la Península 

 
Figura 2.1  Situació de Formentera respecte a Eivissa i respecte les Illes Balears.

Es distingeix en color blau l'illa de Formentera.
 

POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER

Respecte a la població de Sant Francesc Xavier, aquest es tracta del principal 
població de Formentera, el qual es troba a una zona interior de l'illa a 3 km de 
distància del port de La Savina, única via d'entrada i sortida de l'illa de Formentera.
 

Figura 2.2  Situació de Sant Francesc Xavier a l'illa de Formentera.

Font: Elaboració pròpia. / Bases: 
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

L'illa de Formentera ocupa la posició més meridional de les Illes Balears i té una 
, el 1,65% de la superfície total de les Illes Balears.

Més concretament, es troba situada al sud de l'illa d'Eivissa de la qual està separada 
per un estret pas d'aigua i d'illots comuns anomenat es Freus, de 7 km de longitud. El 
seu punt més pròxim de la Península Ibèrica es Dénia (Alacant), a 100km de distànc

Situació de Formentera respecte a Eivissa i respecte les Illes Balears.

Es distingeix en color blau l'illa de Formentera. 

POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER 

Respecte a la població de Sant Francesc Xavier, aquest es tracta del principal 
població de Formentera, el qual es troba a una zona interior de l'illa a 3 km de 
distància del port de La Savina, única via d'entrada i sortida de l'illa de Formentera.

Situació de Sant Francesc Xavier a l'illa de Formentera.

pròpia. / Bases: Visor SigPac. 
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L'illa de Formentera ocupa la posició més meridional de les Illes Balears i té una 
, el 1,65% de la superfície total de les Illes Balears. 

Més concretament, es troba situada al sud de l'illa d'Eivissa de la qual està separada 
per un estret pas d'aigua i d'illots comuns anomenat es Freus, de 7 km de longitud. El 

km de distància. 

Situació de Formentera respecte a Eivissa i respecte les Illes Balears. 

 

Respecte a la població de Sant Francesc Xavier, aquest es tracta del principal nucli de 
població de Formentera, el qual es troba a una zona interior de l'illa a 3 km de 
distància del port de La Savina, única via d'entrada i sortida de l'illa de Formentera. 

Situació de Sant Francesc Xavier a l'illa de Formentera. 
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2.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL 

ILLA DE FORMENTERA 

Històricament el territori de l'illa ha estat dominat per una estructura agrària amb un 
poblament disseminat molt important, que es relacionava mitjançant les parròquies i 
véndes; residint la resta d'habitants als nuclis de les parròquies i al port de La Savina. 

Actualment, encara es manté aquest tipus de poblament dispers al territori, el qual 
representa aproximadament el 65% de la població de l'illa en època no turística. Pel 
que fa al sistema urbà de l'illa, aquest està constituït per: 

• Els nuclis tradicionals de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran, el Pilar de La 
Mola, La Savina i es Caló. 
 

• L'enclavament d'activitat residencial i turística d'es Pujols. 
 

• Els enclavaments turístics costaners de Maryland, sa Roqueta, Cala Saona i es 
Ca Marí. 
 

• Les noves zones residencials: concentrada la de ses Bardetes i disperses les 
de Porto-salè, Punta Prima i Cala Embaster. 
 

• La zona industrial localitzada en ambdós costats de la carretera que uneix els 
nuclis de Sant Francesc i La Savina. 
 

Respecte a la xarxa viària de l'illa, aquesta està constituïda per tres carreteres 
principals i una densa i extensa xarxa de camins. Les principals carreteres són: 

• La Carretera Nacional PM-820 de La Savina al far de La Mola, enllaçant els 
nuclis de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran, es Caló i el Pilar. 
 

• La carretera PM-820-1 de Sant Francesc Xavier al far des Cap de Barbaria, 
enllaçant el nucli de ses Bardetes i servint d'accés a Cala Saona. 
 

• La carretera PM-820-2 de La Savina a Sant Ferran, donant accés a la zona de 
ses Illetes i al nucli des Pujols. 
 

 

POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER 

Respecte a la zona d'estudi d'aquest treball, la població de Sant Francesc Xavier està 
formada per quatre nuclis edificats diferenciats, dels quals tres estan integrats dins del 
sistema urbà de l'illa, mentre que el nucli restant es troba en terreny catalogat com a 
sòl rústic. 

A continuació s'especifiquen quins són aquest quatre nuclis edificats i s'expliquen les 
seves principals característiques. A més, es pot observar la seva situació a la següent 
figura 2.3: 

• Nucli de Sant Francesc Xavier: capital i centre administratiu de l'illa. Es tracta 
del primer nucli urbà tradicional fundat a Formentera. 
 

• Zona d'equipaments i escoles: nucli urbà adjunt al nucli de Sant Francesc 
Xavier el qual està format íntegrament per un conjunt d'equipament públics. 
 

• Urbanització de ses Bardetes: nucli urbà adjunt al nucli de Sant Francesc 
Xavier el qual es caracteritza per ser una zona residencial concentrada. 
 



Capítol  2                                                                                              Anàlisi territorial i socioeconòmic 

20 

• Zona soci-sanitària: nucli edificat en sòl rústic adjunt al nucli de Sant Francesc 
Xavier (en davant nucli rústic). Aquest nucli rústic està format íntegrament per 
un conjunt d'equipaments públics. 

 
Figura 2.3  Població de Sant Francesc Xavier. 

Font: Elaboració pròpia. / Bases: visor SigPac. 
 

Pel que fa a la xarxa viària d'accés a la població de Sant Francesc Xavier, aquesta 
està formada per carreteres principals, vies de connexió i camins rurals: 

• La xarxa de carreteres principal està composta per dues vies interurbanes, la 
Carretera Nacional PM-820 i la carretera PM-820-1, la funció de les quals es 
comunicar la població amb la resta de nuclis urbans de l'illa. 
 

• La xarxa de vies de connexió consta de tres carreteres, cada una de les quals 
connecta el nucli principal de Sant Francesc Xavier amb un dels nuclis adjunts. 
 

• La xarxa de camins rurals està formada per una sèrie de vies rurals 
encarregades de comunicar l'important habitatge dispers de la zona amb la 
població. 
 

Finalment, per completar la informació exposada en aquest apartat es pot observar a 
l'annex 2 el plànol A.2 Característiques de l'illa al qual s'ha representat el tipus 
d'habitatge i la jerarquització viària existent tant a la població de Sant Francesc Xavier, 
com a l'illa de Formentera. 

 

2.3 ANÀLISI ECONÒMICA 

ILLA DE FORMENTERA 

L'estructura econòmica de l'illa es caracteritza per la gran contribució del sector serveis 
al conjunt de l'economia, destacant per sobre de la resta d'activitats econòmiques 
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entre les quals es situa, en segon lloc, el sector de la construcció i constituint 
l'agricultura i la indústria les activitats econòmiques de menor importància relativa. 

L'activitat turística és el sector més important de l'economia i també un factor 
generador de forts desequilibris territorials i interseccionals pel que fa a la distribució 
de la mà d'obra i a l'absorció de capital d'altres sectors. És també inductora d'una 
extremada estacionalitat en l'activitat econòmica, que afecta de forma indirecta totes 
les branques de l'activitat, en especial al comerç i a les activitats complementàries, i en 
les demandes dels diferents serveis públics, constituint-se així mateix en una gran 
consumidora de recursos naturals. 

L'activitat agrària s'ha transformat en una activitat marginal que propicia 
l'abandonament progressiu de les terres de cultiu. Malgrat el qual i donat 
l'importantíssim paper que juga el paisatge i la qualitat de l'entorn en el conjunt de 
l'economia de l'illa, constitueix un sector decisiu i estratègic per a la conservació del 
paisatge, del medi ambient i de la identitat sociocultural de l'illa. 

 
POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER 

Respecte a la població de Sant Francesc Xavier, l'estructura econòmica d'aquesta no 
varia respecte a la tònica global de l'illa. Tot i així, la població es caracteritza per contar 
amb una gran activitat econòmica i comercial que atrau viatges de la resta de l'illa. 

 

2.4 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

ILLA DE FORMENTERA 

En els últims anys, l'evolució de la població a l'illa de Formentera ha estat marcada per 
un augment progressiu i continuat. Una mostra d'aquest augment es pot observar a la 
següent figura 2.4, a la qual es mostra una gràfica amb la població censada al municipi 
de Formentera cada any des del 2000 fins al 2010. 

 
Figura 2.4  Evolució de la població a l'illa de Formentera.(Dades d'habitants totals). 

 
     Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESCAT). Espanya (CC BY 3.0). 
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Com es pot observar a la gràfica, a excepció de l'any 2004, cada any a l'illa de 
Formentera es produeix un augment de la població respecte a l'any anterior. Aquest 
augment relatiu està comprès entre el valor més baix de l'any 2003, +1,96% de 
població respecte l'any 2002, i el valor més alt de l'any 2001, +9,32% de població 
respecte l'any 2000. Pel que fa a l'any 2004, la disminució relativa de la població 
respecte a l'any 2003 va ser del 6,26%.  

A nivell global, entre l'any 2000 i l'any 2010, la població de l'illa de Formentera creix en 
3.673 habitants, la qual cosa representat que en aquest interval de temps la població 
censada a l'illa augmenta en un 58,40%. 

Aquest creixement es deu principalment a una elevada taxa d'immigració. Aquests nou 
vinguts provenen tan de la resta del territori nacional com de l'estranger, però cal 
destacar la presència d'aquest últims que, com es mostra a la següent figura 2.5, 
representen, amb 3.412 persones, el 34,25% de la població total. 

 
Figura 2.5  Nacionalitat dels residents a l'illa de Formentera l'any 2010. 

 
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESCAT) a partir de dades de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0). 
 

L'altre factor causant d'aquest augment de la població és l'existència d'un major 
nombre de naixements respecte al nombre de defuncions; però, com es pot veure a la 
següent figura 2.6, aquest fet té una important molt menor respecte a l'anterior. 
Segons les dades, entre els anys 2000 i 2008 la població augmenta en 225 persones. 

D'aquesta forma, segons les dades del padró de l'any 2010, la població de l'illa puja a 
9.962 habitants, la qual cosa suposa una densitat mitjana de 119,23 hab/km2.  

 
 Figura 2.6  Nombre de naixements i defuncions registrats a l'illa de Formentera. 

 

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESCAT). Espanya (CC BY 3.0). 
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Tot i aquestes dades, Formentera està marcada per una gran estacionalitat degut a 
que es tracta d'un important destí turístic. Durant la temporada turística es produeix un 
important augment de la població, la magnitud del qual varia segons les fonts 
consultades. 

Per una banda, el Pla Territorial Insular de Formentera estima poblacions superiors als 
30.000 habitants en els mesos de temporada alta, assolint-se, durant determinats dies 
del mes d'agost, xifres punta amb presències superiors als 40.000 visitants. 

Per una altra banda, l'estudi Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes 
Balears (2003-2008), realitzat per l'Observatori de Sostenibilitat i Territori de la 
Universitat de les Illes Balears, estableix el dia 15 d'agost de 2008 com ha màxim 
anual de població a l'illa de Formentera l'any 2008 amb una població de 56.469 
persones. 

Segons aquestes dades, durant la temporada alta s'assoleix a Formentera una 
densitat poblacional de 359,07 hab/km2, que arriba fins als 675,57 hab/km2 els dies 
punta. 

 

POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER 

Respecte a la zona d'estudi, la població de Sant Francesc Xavier, sumant els 4 nuclis, 
té una població total de 1.539 habitants segons les dades de 2009 de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). 

Aquesta població està repartida entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la urbanització 
de ses Bardetes, amb 1.205 i 334 habitants respectivament. Pel que fa a la zona 
d'equipaments i escoles i la zona soci-sanitària, aquestes no tenen població resident 
degut a que estan formades íntegrament per conjunts d'equipaments. 

Segons les dades anteriors, el nucli de Sant Francesc Xavier es caracteritza per tenir 
una densitat poblacional de 7.370 hab/km2 i la urbanització de ses Bardetes una de 
6.929 hab/km2 (veure figura 2.7). 

 

Figura 2.7  Densitat poblacional actual dels nuclis de Sant Francesc Xavier. 

Nucli  Població  Àrea Densitat  
Unitats [habitants] [km2] [hab/km2] 

Sant Francesc Xavier 1.205 0,1635 7.370,0306 
Urbanització de ses Bardetes 334 0,0482 6.929,4606 

Font: Elaboració pròpia, a partir de PTI. 
 

De cara al futur, segons el PTI de Formentera, el nucli de Sant Francesc Xavier té una 
capacitat potencial de 2.583 habitants, mentre que la de la urbanització de ses 
Bardetes és de 668 habitants. 

Finalment i com es pot veure a la figura 2.8, tenint en compte els creixements d'aquest 
nuclis, el nucli de Sant Francesc Xavier podrà augmentar la seva densitat poblacional 
fins als 11.751 hab/km2 i la urbanització de ses Bardetes fins als 9.881 hab/km2. 
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Figura 2.8  Densitat poblacional futura dels nuclis de Sant Francesc Xavier. 

Nucli  Població  Àrea Densitat  
Unitats [habitants] [km2] [hab/km2] 

Sant Francesc Xavier 2.583 0,2198 11.751,5924 
Urbanització de ses Bardetes 668 0,0676 9.881,6568 

Font: pròpia, a partir de PTI. 

 

2.5 PIRÀMIDE DEMOGRÀFICA 

La piràmide de població de l'illa de Formentera mostra una estructura que 
principalment concentra el seu potencial d'actius en els grups que van dels 25 fins al 
44 anys, degut a la important immigració en edat de treballar rebuda els darrers anys. 
El retall en els grups inferiors entre els 0 i els 19 anys es bastant significatiu. 

A grans trets, a l'illa de Formentera es pot parlar d'una estructura madura de població 
en la qual hi ha una major presència d'homes a totes les diferents escales d'edats, 
excepte a les superiors, a partir dels 70 anys.  

 
Figura 2.8  Piràmide demogràfica de 2010 de l'illa de Formentera. Dades en %. 

 

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESCAT) a partir de dades de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0). 
 

Comparant les piràmides demogàfiques de l'illa de Formentera i de les Illes Balears, es 
pot observar que aquestes compateixen el mateix tipus d'estructura. Tot i així, la 
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piràmide demogràfica de l'illa de Formentera concentra a l'etapa adulta un % de 
població més elevat, en detriment de les estapes infantil i de la tercera edat. Sempre 
comparant aquestes dades amb la piràmide demogràfica de les Illes Balears. 

 
Figura 2.9  Piràmide demogràfica de 2010 de les Illes Balears. Dades en %. 

 

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESCAT) a partir de dades de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0). 
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D'aquesta manera tenim: 

• El nucli de Sant Francesc Xavier 
 

Capital administrativa de l'illa de Formentera. Important centre d'atracció de 
viatges degut a la seva funcionalitat eminentment econòmica i a que conta amb 
la gran majoria de serveis administratius i altres serveis públics de caràcter 
esportiu, educatiu, cultural i social.  
 

• La zona d'equipaments i escoles 
 

Nucli format íntegrament per un conjunt d'equipaments públics tals com 
escoles, zones esportives i recintes administratius, socials i culturals. La 
totalitat dels desplaçaments a aquesta zona són atrets. 
 

• La zona soci-sanitària  
 

Nucli format íntegrament per un conjunt d'equipaments públics de caràcter 
sanitari i social. La totalitat dels desplaçaments realitzats a aquesta zona són 
atrets. 
 

• La urbanització de ses Bardetes 
 

Únic centre de generació de viatges de la població de Sant Francesc Xavier 
degut a la seva funcionalitat únicament residencial. 
 

La situació i la classificació concretat de tots els equipaments públics existents i 
previstos a la població de Sant Francesc Xavier pot ser consultada tant a l'apartat    
3.2 EQUIPAMENTS com al plànol 3.2.1 Equipaments. 

 

2.7 DADES DE MOTORITZACIÓ 

L'illa de Formentera presenta un índex de motorització molt elevat degut principalment 
a dos motius. Un d'aquest es el predomini, a nivell global de l'illa, d'un habitatge 
disseminat (65% de la població), el qual impossibilita la implantació d'una servei de 
transport públic convencional amb horaris i incentiva l'ús del vehicle privat.  L'altra 
factor clau, es l'existència d'una important estacionalitat degut a l'activitat turística; la 
qual propicia l'existència de varies grans empreses de lloguers de vehicles i l'arribada 
amb vaixell de vehicles a motor des d'Eivissa i la Península Ibèrica. 

L'estudi Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008), 
realitzat per l'Observatori de Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes 
Balears, quantifica l'índex de motorització de l'illa de Formentera en 1.076 vehicles per 
cada 1.000 habitants, la qual cosa suposa més d'un vehicle per persona. 

Per una altra banda, el Pla Territorial Insular (PTI) de l'illa de Formentera classifica l'illa 
com una de les zones amb un dels índex de motorització més elevats del món. 
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CAPÍTOL 3 

ANÀLISI DE L'OFERTA 
 

3.1 PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent a Sant Francesc Xavier està recollit en un únic document, al Pla 
Territorial Insular (PTI) de l'illa de Formentera. Tal com el seu nom indica, aquest pla 
recull per complet la normativa urbanística de tota l'illa i fou presentat per primer cop a 
l'octubre de 2010. 

L'any 2007 es crea el Consell Insular de Formentera i d'aquesta manera l'illa 
s'independitza dels vincles institucionals amb Eivissa. Aquesta nova institució va ser 
l'encarregada de redactar un nou document en matèria urbanística, l'anteriorment 
nombrat Pla Territorial Insular. 
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Cal esmentar que l'illa de Formentera té la peculiaritat de contar amb un únic municipi. 
Motiu pel qual, el nou PTI no es mes que l'actualització de les Normes Subsidiàries 
(NNSS) de l'illa de Formentera de l'any 1989. 

Pel que respecta a aquest estudi, en apartats posteriors es proposaran una sèrie de 
solucions per a la mobilitat del nucli de Sant Francesc Xavier, la zona adjunta 
d'equipaments i escoles, la urbanització de ses Bardetes i la nova zona soci-sanitària 
de l'illa.  

De les 4 zones enumerades, el planejament vigent considera com a sòl urbà les 3 
primers, nucli de Sant Francesc Xavier, zona adjunta d'equipaments i escoles i 
urbanització de ses Bardetes, i com a sòl rústic l'última, zona soci-sanitària.  

A la següent figura 3.1 i al plànol 3.1.1 es poden observar les quatre zones a estudi i la 
seva classificació del sòl a l'actual PTI. A més, al plànol 3.1.2 també es poden 
visualitzar els diferents usos del sòl existents. 

 
Figura 3.1  Classificació del sòl. 

 
Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 
 

El planejament relatiu al PTI d'octubre de 2010 planteja realitzar una sèrie de 
modificacions respecte a les Normes Subsidiàries de 1989 per així poder donar 
resposta a les noves necessitats urbanístiques de la població de l'illa. Aquestes 
modificacions s'exposen a continuació agrupades en 4 zones: 

 

1. Nucli de Sant Francesc Xavier 
 

a) Redelimitació de la zona del casc antic per corregir els errors tipològics 
detectats, redefinició dels espais de l'entorn del centre històric, 
ordenació dels terrenys qualificats com bé d'interès cultural i 
reconeixement de les zones majoritàriament destines a l'ús d'habitatge 
unifamiliar. 
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b) Definició de la nova ronda sud-est, de connexió entre la rotonda de la 
carretera PM-820 que dona accés a l'Hospital de Formentera i la nova 
rotonda de la PM-820-1 a la sortida de la població en sentit a es Cap. 
La previsió d'aquesta ronda obeeix les necessitats de: 
 

• Facultar l'ampliació de les zones per als vianants de l'entorn de 
l'església i del casc antic, desviant el trànsit de les esmentades 
zones. 
 

• Resoldre els conflictes entre el trànsit intern i el de passada del 
nucli i fomentar els recorreguts per als vianants de penetració 
cap al centre. 
 

• Configurar una nova façana per al límit sud del nucli, creant, a 
més, un sistema lineal d'aparcaments dissuasoris i, transversal a 
aquest, un de penetracions per als vianants cap al centre. 
 

c) Ampliació de l'actual límit oest del nucli per així mantenir la continuïtat 
del vial de circumval·lació intern previst i parcialment executat. Aquesta 
nova zona urbanitzable es reservarà per a la construcció de la nova seu 
del Consell Insular. 
 

2. Zona d'equipaments i escoles 
 

a) Modificació dels límits de la zona d'equipaments per permetre la 
construcció del nou poliesportiu municipal i l'ampliació del viari 
perimetral amb creació de zones d'aparcament; preveient-se també 
l'ampliació de la via de connexió amb el nucli de Sant Francesc. 
 

3. Urbanització de ses Bardetes 
 

a) Ampliació del límit sud a fi de completar: 
 

• L'illa pràcticament consolidada per l'edificació partint d'una 
interpretació equívoca de les Normes Subsidiàries anteriors, que 
només la contemplaven parcialment. 
 

• Una sèrie de peces necessàries per a completar el traçat viari. 
 

b) Ampliació del límit est a fi d'incorporar una altra peça de terreny, també 
parcialment consolidada per l'edificació i que compta amb accés viari; 
preveient-se en la mateixa la futura ampliació de la PM-820-1, així com 
una zona de connexió amb l'actual entramat viari. 

 

4. Zona soci-sanitària 
 

a) Reserva de sòl rústic per a la construcció de la futura residència de la 
tercera edat. 

 

Totes aquestes actuacions, exposades anteriorment, fan augmentar l'àrea de sòl urbà 
de la zona d'estudi en 8,47 hectàrees (increment del 35%), passant de les 24,21 ha(s) 
inicials a les 32,68 ha(s) finals. A la següent figura 3.2 es pot observar una taula amb 
els augments de l'àrea de desenvolupament urbà que experimenta cada zona per 
separat. 

Pel que fa al sòl rústic, la nova zona soci-sanitària en construcció ocuparà finalment un 
àrea de 4,39 hectàrees. Confrontant a aquesta, es troba el cementiri municipal amb 
una extensió de 0,48 hectàrees. D'aquesta manera, aquesta gran zona d'equipaments 
en sòl rústic ocuparà una extensió total de 4,87 ha(s).  
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Figura 3.2  Taula d'increments de l'àrea de desenvolupament urbà. 

Zona urbana  Àrea inicial  Àrea final  ∆ àrea ∆ àrea 
Unitats [ha] [ha] [ha] [en %] 

Sant Francesc 16,35 21,98 5,63 34,43 
Equip. i escoles 3,04 3,94 0,90 29,61 
Ses Bardetes 4,82 6,76 1,94 40,25 

Total 24,21 32,68 8,47 34,99 
Font: Elaboració pròpia, a partir de PTI. 
 

Aquestes futures actuacions, previstes pel planejament vigent i exposades en aquest 
apartat, poden ser consultades al plànol 3.1.3. 

 

3.2 EQUIPAMENTS 

El nucli de Sant Francesc Xavier, com a capital de l'illa, i les zones annexes existents 
aglutinen gran part dels equipaments disponibles a l'illa de Formentera. Cal fer 
especial menció a les zones anomenades en aquest estudi equipaments i escoles i 
soci-sanitària, les quals estan formades íntegrament per conjunts d'equipaments. 

A la següent figura 3.3 es mostra un inventari de tots els equipaments existents a la 
zona d'estudi: nucli de Sant Francesc Xavier, zona adjunta d'equipaments i escoles, 
urbanització de ses Bardetes i zona soci-sanitària. A més, també es pot consultar la 
seva localització al plànol 3.2.1. 

 
Figura 3.3  Inventari d'equipaments de la població de Sant Francesc Xavier. 

Zona Equipament  Localització  

Sant Francesc 
Xavier 

 

Seu de l'ajuntament Plaça de la Constitució 
Futura Seu del Consell Insular Av. 8 d'Agost. 
Oficines administratives Av. Portossalè 
Institut I.E.S Marc Ferrer Av. 8 d'Agost. 
Escola Oficial d'Idiomes Av. 8 d'Agost. 
Mòdul esportiu Av. 8 d'Agost. 
Sala d'exposicions municipal Plaça de la Constitució 
Centre Artesà Gabrielet Av. Portossalè 
Futura seu del museu C/ Sant Joan 
Centre de la 3a edat C/ Sa Senieta 
Zona reservada per a equipament Rotonda 

Zona 
equipaments 

i escoles 

Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu Av. Portossalè 
Escoleta sa Miranda Av. Portossalè 
Aula d'Educació per Adults Av. Portossalè 
Centre de Professors i Recursos Av. Portossalè 
Instal·lació juvenil Av. Portossalè 
Escola Municipal de Música Av. Portossalè 
Biblioteca Av. Portossalè 
Oficines administratives Av. Portossalè 
Sala Municipal de Cultura Av. Portossalè 
Centre Social es Molí Av. Portossalè 
Piscina municipal Av. Portossalè 
Poliesportiu municipal Av. Portossalè 
Escola de tenis municipal Av. Portossalè 
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Zona Equipament  Localització  
Ses Bardetes Zona reservada per a equipament C/ Roses 

Zona 
Soci-sanitària 

Hospital de Formentera Vénda des Brolls 
Centre de Dia Vénda des Brolls 
Futura residència de la 3a edat Vénda des Brolls 
Cementiri municipal Vénda des Brolls 

Font: Elaboració pròpia, a partir de PTI i el Consell de Formentera. 
 
 

3.3 XARXA DE VIANANTS 

Al present apartat, es portarà a terme un exhaustiu anàlisis de la xarxa de vianants 
existent. En un primer moment, l'anàlisi es centrarà en el nucli de Sant Francesc 
Xavier, el qual aglutina gran part de la població i dels pols de mobilitat de la zona, i, 
posteriorment, tractarà la resta de zones adjuntes i la connexió d'aquestes amb el nucli 
principal. 

Al nucli de Sant Francesc Xavier, cal fer especial menció del nou espai exclusiu per a 
vianants construït a la zona del casc antic. Els carrers d'aquesta zona són generalment 
estrets, amb amplades d'entre 4 i 9 metres, i concentren una gran quantitat de 
comerços i edificis declarats bé d'interès cultural (BIC). 

A la següent figura 3.4 es mostra aquesta zona esmentada. Com es pot observar, fins 
l'any 2009 només existia un únic carrer exclusiu per a vianants a tota la població, es 
tractava del carrer Jaume I anomenat popularment carrer peatonal. 

 
Figura 3.4  Zona exclusiu per a vianants. 

 
 Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 
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La resta de carrers del nucli urbà estan classificats dins la tipologia de carrers amb 
segregació calçada/vorera, a excepció del carrer Sant Joan el qual no presenta una 
segregació d'espais. 

Respecte a la resta de zones adjuntes a estudi, aquestes presenten grans diferències 
entre si en quan a les seves xarxes de vianants interiors i d'accés. A continuació 
s'exposen les característiques de cada zona: 

1. Zona d'equipaments i escoles 
 

a) Xarxa de vianants interior: composta per tres vials dels quals l'avinguda 
de Portossaler destaca com a principal. Tots els vials presenten una 
tipologia de segregació calçada/vorera on els passos de vianants 
existents no estan adaptats. 
 

b) Xarxa de vianants d'accés: conformada per l'avinguda de Portossaler. 
Aquesta presenta la mateixa tipologia que a la xarxa interior, segregació 
calçada/vorera i passos de vianants no adaptats. 
 

2. Urbanització de ses Bardetes 
 

a. Xarxa de vianants interior: Inexistència d'una xarxa de vianants interior. 
El conjunt de carrers d'aquesta urbanització estan asfaltats i l'espai està 
integrament envaït pels vehicles a motor. 
 

b. Xarxa de vianants d'accés: la via d'accés presenta la tipologia de 
segregació calçada/vorera. A més, els passos de vianants estan 
adaptats. 
 

3. Zona soci-sanitària 
 

a. Xarxa de vianants interior: Consta d'un únic carrer el qual presenta una 
tipologia de segregació calçada/vorera. 
 

b. Xarxa de vianants d'accés: Inexistència d'una xarxa de vianants 
d'accés.  
 

Aquesta zona està en construcció en aquests moments i només es pot 
accedir a ella d'una forma segura mitjançant el vehicle privat. 

 

3.3.1 REPARTIMENT DE L'ESPAI VIARI 

A les següents figures 3.5 i 3.6 es mostra mitjançant diferents taules el repartiment de 
l'espai viari urbà actual a la zona d'estudi. Aquest espai viari es divideix en ambdós 
casos en dos espais amb usos diferenciats: espai vianants i espai calçada.  

A la primera d'aquestes taules es pot observar l'actual repartiment de l'espai viari en 
nombres totals, mentre que a la segona aquest repartiment s'exposa en tant per cent 
(%).  

Com es pot veure, en aquest inventari es pot distingir el repartiment de l'espai viari per 
zones i en total i, també cal esmentar, que no s'han tingut en compte les xarxes de 
comunicació entre el nucli principal i les zones adjuntes. 
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Figura 3.5  Repartiment de l'espai viari urbà existent. 
Zona urbana  Espai  Superfície [m2] 

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

 Exclusiu vianants1 7.249 
 Vianants2 16.625 
 Calçada3 28.855 
 Viari total4 45.480 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

 Vianants 770 
 Calçada 2.958 
 Viari total 3.728 

Ses Bardetes 
 Vianants -- 
 Calçada 10.812 
 Viari total 10.812 

Zona soci-sanitària 
 Vianants 777 
 Calçada 2.760 
 Viari total 3.537 

Població de 
Sant Francesc Xavier 

 Exclusiu vianants 7.249 
 Vianants 18.172 
 Calçada 45.385 
 Viari total 63.557 

1 Superfície de l'àrea exclusiva per a vianants.  
2 L'espai per a vianants inclou les voreres i l'espai exclusiu per a vianants. Només 
s'ha comptabilitzat la superfície de les voreres lliure d'obstacles i amb una continuïtat 
uniforme. 
3 Espai destinat als vehicles a motor. 
4 Superfície total dels vials urbans actuals, es la suma de l'espai per a vianants y la 
calçada. No es tenen en compte les futures actuacions. 
Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 

 

Figura 3.6  Repartiment en % de l'espai viari urbà existent. 

Zona urbana  Espai  % vial actual  

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

 Exclusiu vianants 15,9% 
 Vianants 36,6% 
 Calçada 63,4% 

Zona d'equipaments 
i escoles 

 Vianants 20,7% 
 Calçada 79,3% 

Ses Bardetes 
 Vianants 0% 
 Calçada 100% 

Zona soci-sanitària 
 Vianants 22% 
 Calçada 78% 

Població de 
Sant Francesc Xavier 

 Exclusiu vianants 11,4% 
 Vianants 28,6% 
 Calçada 71,4% 

Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 
 

D'aquestes dades s'observa que de forma global, a la població de Sant Francesc 
Xavier, l'espai viari reservat per als vianants no arriba al 29%. A més a més, gran part 
d'aquest espai vianants es troba concentrat a la zona exclusiva per a vianants la qual 
representa el 40% d'aquest espai vianants total i més del 11% de l'espai viari total.  

Per últim, l'espai calçada, destinat per a la circulació i l'aparcament dels vehicles a 
motor, representa més del 71% de l'espai viari total. 
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Per acabar, a mode informatiu, s'aprofita el present apartat per mostrar el repartiment 
de l'espai urbà futur previst al PTI. Aquest repartiment es mostra a la següent figura 
3.7 i, en aquesta ocasió, l'espai urbà es reparteix entre espai vial i espai edificat. 

 
Figura 3.7  Repartiment de l'espai urbà futur. 

Zona urbana  Espai  Superfície [ha] % sòl urbà  

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

  Vial1 6,20 28,2% 
  Edificat2 15,78 71,8% 
  Urbà3 21,98 -- 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

  Vial 0,78 19,8% 
  Edificat 3,16 80,2% 
  Urbà     3,94 -- 

Ses Bardetes 
  Vial 1,34 19,8% 
  Edificat 5,42 80,2% 
  Urbà 6,76 -- 

Zona soci-sanitària 
  Vial 0,35 7,2% 
  Edificat 4,52 92,8% 
  Urbà 4,87 -- 

Població de 
Sant Francesc Xavier 

  Vial 8,67 23,1% 
  Edificat 28,88 76,9% 
  Urbà 37,55 -- 

1 La superfície de l’espai vial inclou les voreres i les calçades dels carrers urbans.  
2 La superfície de l’espai edificat és la superfície de les illes que estan dins de voreres. Quan els 
espais oberts (parcs i places) són illes dins de voreres estan comptabilitzats en l'espai edificat. 
3 És la suma de la superfície de l’espai vial i de l’espai edificat. 
Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 

 

 

3.3.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPAI PER A VIANANTS 

L'espai destinat a la mobilitat dels vianants està format per les voreres i els carrers que 
conformen la zona exclusiva per a vianants. Per mesurar la seva qualitat cal estudiar 
les següents característiques: 

• La tipologia de carrers: es distingeixen carrers d'ús exclusiu per als vianants, 
carrers de convivència, carrers amb segregació calçada/vorera, carrers sense 
segregació d'espais i vials interurbans. 
 

• L'amplada: s'ha de distingir entre l'amplada total i l'amplada lliure de pas (a la 
qual cal restar-hi l'espai ocupat pels diferents elements de mobiliari urbà). 
 

• El pendent. 
 

• La qualitat i l'estat d'urbanització. 
 

• La configuració de les cruïlles i de tots els punts de conflicte entre vianants i 
vehicles motoritzats. 
 

• Els altres elements que contribueixen a la seguretat i a la comoditat dels 
desplaçaments a peu: senyalització horitzontal i vertical, elements reductors de 
velocitat, etc. 
 

A continuació es presenta un anàlisi de la qualitat de l'espai destinat a la mobilitat a 
peu a Sant Francesc Xavier, basat en l'estudi de les característiques exposades 
anteriorment. 
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TIPOLOGIA DE CARRERS 

La quantitat i la qualitat de l'espai destinat als vianants depèn en part de la 
configuració de l'espai viari. En aquest sentit, a la zona d'estudi s'han distingit 5 tipus 
de vials; els quals es poden veure a la següent figura 3.8. 

 
Figura 3.8  Vials tipus. 

Tipus de vial i descripció  Fotografia  

Carrer d'ús exclusiu per a 
vianants : la reglamentació  
i la configuració d'aquests 
carrers impedeix l'accés  
dels vehicles a motor. 

 

Carrer amb segregació 
calçada/vorera : carrers  

amb un espai reservat per  
als usuaris motoritzats 

(calçada) segregat de l'espai 
destinat als vianants (vorera). 

 

Carrer sense segregació 
d'espais : carrers on tot  

l'espai es envaït pels  
vehicles a motor. 
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Tipus de vial i descripció  Fotografia  

Vial interurbà amb 
carril bici : Vial d'ús 
per als vehicles 
motoritzats i bicicletes. 
Tot i que la circulació 
de vianants no està 
prohibida, no compta 
amb cap espai 
específic per a aquests 
usuaris. 

 

Vial interurbà sense 
carril bici : Vial d'ús 
per als vehicles 
motoritzats. Tot i que la 
circulació de vianants i 
bicicletes no està 
prohibida, no compta 
amb cap espai 
específic per a aquests 
usuaris. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Com es pot veure a la figura 3.9 i al plànol 3.3.1, la configuració predominant amb un 
55% del total és la segregació calçada/vorera. També, cal esmentar la gran zona 
exclusiva per a vianants existent a la zona central de la població (casc antic), la qual 
representa 11,5%. 

Per un altra banda, els vials sense segregació representen 23% de la longitud total, 
concentrant-se la major part d'aquest a l'urbanització de ses Bardetes. De la resta de 
vials existents a l'actualitat, els interurbans amb carril bici representen el 8%, mentre 
que els que manquen d'espai reservat per a ciclistes nomes són el 2,5%. 

Per últim, l'execució dels nous vials urbans previstos al PTI representarà l'augment en 
més d'un 25% de l'actual longitud total dels carrers. D'aquest nous vials, la gran 
majoria seran de nova construcció (futura actuació). Els restants (futura millora) 
consistiran en la transformació de vies interurbanes i rurals en carrer urbans. 
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Figura 3.9 Tipologia de vials. 

Zona urbana Tipologia de vials Longitud 
[m] 

Proporció  
[%] 

Nucli de 
Sant Francesc 

Xavier 

Exclusiu vianants 849 19,3% 
Segregació calçada/vorera 2.940 66,7% 
Sense segregació1  284 6,4% 
Interurbà amb carril bici 337 7,6% 
Viari actual total 2 4.410 100,0% 
Futura millora3 160 3,6% 
Futura actuació4 1.159 26,3% 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

Segregació calçada/vorera 371 100,0% 
Viari actual total  371 100,0% 
Futura actuació 257 69,3% 

 Xarxa d'accés 
Segregació calçada/vorera 102 100,0% 
Viari actual total  102 100,0% 

Ses Bardetes 

Sense segregació 1.416 88,7% 
Interurbà sense carril bici 180 11,3% 
Viari actual total  1.596 100,0% 
Futura actuació 325 20,4% 

 Xarxa d'accés 
Segregació calçada/vorera 262 100,0% 
Viari actual total  262 100,0% 

Zona soci-
sanitària 

Segregació calçada/vorera 390 60,6% 
Interurbà amb carril bici 254 39,4% 
Viari actual total  644 100,0% 

Població de 
Sant Francesc 

Xavier 

Exclusiu vianants 849 11,5% 
Segregació calçada/vorera 4.065 55,0% 
Sense segregació 1.700 23,0% 
Interurbà amb carril bici 591 8,0% 
Interurbà sense carril bici 180 2,5% 
Viari actual total  7.385 100% 
Futura millora 160 2,2% 
Futura actuació 1.741 23,6% 

1 Espai sense segregació d'usos i envaït pel vehicle privat. 
2 El viari actual total fa referència a la longitud total de viari existent actualment. Es la suma dels vials 
exclusius per vianants, amb segregació calçada/vorera i sense segregació, a més, dels vials interurbans 
amb i sense carril bici.   
3 Viari interurbà o rural que passa a ser carrer urbà segons el nou PTI. La seva proporció es mesura 
respecte al viari existent a l'actualitat (Viari actual total). 
4 Viari inexistent en l'actualitat, però previst al nou PTI. La seva proporció es mesura respecte al viari 
existent a l'actualitat (Viari actual total). 
Font: Elaboració pròpia, a partir del PTI. 
 

 

AMPLADA DE VORERES. 

Segons Ordre Ministerial tot itinerari de vianants accessible deurà mantenir una 
amplada lliure de pas no inferior a 1,8 metres, amb la finalitat de garantir el gir, el 
creuament i el canvi de direcció de les persones independentment de les seves 
característiques o mode de desplaçament. 

Per aquest motiu, a l'hora d'avaluar l'espai destinat als vianants s'ha considerat aquest 
valor com a llindar de qualitat mínim obligatori. A la vegada, també es vol emfatitzar 
que aquesta amplada mínima ha de ser lliure d'obstacles si es vol facilitar una correcta 
mobilitat a peu. 
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Per complementar aquesta informació, a continuació, es presenta la figura 3.10 on es 
poden observar les diferents possibilitats de moviment a peu segons les dimensions de 
la vorera. 

 
Figura 3.10  Possibilitats de moviment a peu segons les dimensions de la vorera. 

 

Font: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la 
Diputació de Barcelona. Secció d'accessibilitat. 

 

Tenint en compte aquestes dimensions i el llindar de qualitat mínim obligatori 
considerat, al plànol 3.3.2 s'han classificat les diferents voreres de la població segons 
les següents amplades lliures d'obstacles: 

• Vorera d'amplada igual o superior a 1,8 metres. 
 

• Vorera d'amplada inferior a 1,8 metres. 
 

• Vorera inexistent. 
 

Observant aquest plànol, es pot veure que la situació més desfavorable per a la 
mobilitat a peu es troba a la urbanització de ses Bardetes la qual manca d'una xarxa 
de vianants interior. Fins al punt que cap dels carrers d'aquesta urbanització consta de 
vorera. 

Altres punts febles on també manquen les voreres són: 

• La via interurbana PM-820 al seu pas per la població. 
 

• La via interurbana PM-820-1 en el seu tram més proper a la porta sud de la 
població. 
 

• La xarxa d'accés a la zona soci-sanitària des del nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

• El carrer de Sant Joan al nucli de Sant Francesc Xavier. 
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A banda d'aquests vials, durant el treball de camp s'han observat una gran quantitat de 
carrers amb una amplada lliure de pas inferior als 1,8 metres. Una gran part d'aquest 
es troben als límits de la zona exclusiva de vianants i alguns, fins i tot, formen part del 
casc antic de la població. 

Altres exemples són la xarxa interior i la xarxa d'accés de la zona d'equipaments i 
escoles i vials de nova construcció com: 

• La nova zona residencial confrontant a l'institut d'educació secundària. 
 

• Les voreres de l'illa formada pels edificis de protecció oficial. 
 

• El carrer de Sant Antoni. 
 

• La xarxa de vianants interior de la zona soci-sanitària. 
 

Per últim, les voreres amb amplada superior als 1,8 metres es concentren bàsicament 
al carrer de Santa Maria, a la vorera est del carrer del Pla de Rei i a la resta de zones 
de nova construcció: 

• Als carrers de la urbanització de sa Senieta. 
 

• A l'avinguda Vuit d'Agost. 
 

• A la zona residencial Ses Figueres Blanques. 
 

• Al vial de comunicació nucli de Sant Francesc Xavier - ses Bardetes. 

 

PENDENTS 

Segons Ordre Ministerial tot itinerari de vianants accessible deurà tenir un pendent 
longitudinal màxim del 6% i no haurà d'incloure cap escala ni graó aïllat en els seu 
recorregut. La finalitat d'aquests requisits es garantir la comoditat i la seguretat de tots 
els vianants independentment de les seves característiques o mode de desplaçament. 

Aquest mateix Ordre Ministerial estableix 2 tipus de rampes homologades per a 
superar inclinacions superiors al 6% als itineraris de vianants accessibles. Les 
característiques d'aquestes són: 

1. Pendents d'entre el 6% i el 8% per a trams de fins a 10 metres de longitud. 
 

2. Pendents d'entre el 8% i el 10% per a trams de fins a 3 metres de longitud. 
 

A més, en els dos casos els replans situats entre trams d'una rampa tindran el mateix 
ample que aquesta y una llargada mínima de 1,8 m quan existeixi un canvi de direcció 
entre trams o 1,5 m quan els trams es desenvolupin amb directriu recte. 

Tenint en compte aquest requisits, al plànol 3.3.3 s'ha classificat la vialitat de la 
població segons els següents pendents: 

• Pendent inferior al 6%. 
 

• Pendent entre el 6% i el 8%. 
 

• Pendent entre el 8% i el 10%. 
 

• Pendent superior al 10%. 
 

Observant aquest plànol, es pot veure que la major part dels carrers de la població de 
Sant Francesc Xavier tenen un pendent inferior al 6%. La qual cosa es idònia per a 
garantir la comoditat i la seguretat dels tots els vianants. 
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Els trams amb pendents d'entre el 6% i el 8% es troben localitzats en 4 zones: 

1. Al punt mig de l'avinguda Vuit d'Agost. 
 

2. Als trams finals dels carrers d'accés al carrer del Pla del Rei des de la variant 
est: 
 

• Carrer del Metge Vicent Riera Ferrer 
 

• Carrer de Migjorn. 
 

• Carrer d'Eivissa. 
 

3. A la zona residencial confrontant a l'institut d'educació secundària. 
 

4. A la urbanització de ses Bardetes: 
 

• Carrer de Roses. 
 

• Carrer de sa Dracera. 
 

• Carrer de sa Serra. 
 

• Tram de la carretera PM-820-1. 
 

També existeixen 2 petits trams amb pendents d'entre el 8% i el 10%. El primer 
d'aquest de 67 m de longitud es troba al carrer del Metge Vicent Riera Ferrer i el segon 
de 38 m al carrer d'Eivissa. Aquest dos trams precedeixen (en sentit al carrer Pla del 
Rei) als trams de pendent 6-8% d'aquest carrers esmentats anteriorment. 

Per últim, els punts més desfavorables de la població en quant a pendent són un tram 
de 43 m del carrer de Migjorn i un tram urbà de 22 m de la carretera de la depuradora. 
Aquest 2 trams tenen un pendent aproximat de 11%. 

 

LA QUALITAT I L'ESTAT D'URBANITZACIÓ. 

Un mal estat de conservació o la no urbanització de l'espai de vorera constitueix un 
obstacle important per als vianants que dificulta o impossibilita els seus 
desplaçaments. 

En aquest sentit, l'entramat urbà consolidat de Sant Francesc Xavier es caracteritza 
per oferir majoritàriament un bon estat de conservació de les voreres existents. No 
obstant això, s'han detectat els següents problemes: 

• Presència d'esglaons aïllats als itineraris de vianants. 
 

• Vorera amb diferents nivells. 
 

• Trams de vorera aïllats. 
 

• Trams de vorera interromputs (sense continuïtat). 
 

• Mobiliari urbà i/o vegetació que obstaculitza el recorregut natural. 
 

A la següent figura 3.11 es pot observar una breu descripció de cada una d'aquestes 5 
problemàtiques. A més, cada descripció té adjunta una fotografia a mode d'exemple. 
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Figura 3.11  Problemàtiques existents a l'espai vorera. 

Problemàtica  Fotografia  

Presència d'esglaons 
aïllats als itineraris  

de vianants: 
es tracta d'elements que 
obstaculitzen l'itinerari  
de vianants de forma 

longitudinal. 
 

 

Vorera amb diferents 
nivells: es tracta d'elements 
que obstaculitzen l'itinerari  

de vianants de forma 
transversal. 

 

 

Trams de vorera aïllats:  
es tracta de trams de vorera 
sense continuïtat, exclosos  

de la xarxa de vianants. 
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Problemàtica  Fotografia  

Trams de vorera 
interromputs:  punts en el 

quals es trenca la continuïtat 
de la xarxa de vianants. 

 
 

 

Mobiliari urbà i/o vegetació 
que obstaculitza el 
recorregut natural:  

elements de mobiliari urbà  
la situació dels quals 
condiciona la correcta 
mobilitat dels vianants. 

 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 

 

CONFIGURACIÓ DE LES CRUÏLLES I PUNTS DE PAS. 

L'anàlisi dels punts de creuament de la xarxa d'itineraris per a vianants amb la xarxa 
viària mostra 3 configuracions diferents a la població de Sant Francesc Xavier. 
Aquestes es poden veure a la següent figura 3.12. 
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Figura 3.12  Diferents tipologies de passos de vianants. 

Tipus de pas de vianants  Fotografia  

Pas de vianants elevat:  
tipus de pas adaptat en el  

qual es dona preferència als 
vianants i s'obliga a moderar 

la velocitat dels vehicles a 
motor.  

 

 

Pas de vianants adaptat:  
tipus de pas adaptat en el  
qual la vorera baixa fins al 

nivell de la calçada.  
 

 

Pas de vianants no 
adaptat: tipus de pas  

no adaptat en el qual la 
diferència de nivell entre  
la vorera i la calçada es 

supera mitjançant un graó. 
 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Al plànol 3.3.4 es mostra la ubicació de tots els passos de vianants de la població. Tal i 
com es pot observar, la localització dels passos per a vianants existents es concentra 
als límits de la zona exclusiva per a vianants, a l'avinguda Vuit d'Agost i a la 
urbanització de sa Senieta; coincidint amb els principals itineraris per a vianants. 
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Respecte a les 3 tipologies existents, es contempla que el pas de vianants no adaptat 
es la tipologia més comuna a la població de Sant Francesc Xavier. Això representa un 
gran inconvenient per als desplaçaments dels vianants ja que, es evident, que aquest 
tipus de pas es el que més dificulta o impossibilita aquests desplaçaments. 

D'altra banda, dels 4 passos de vianants elevats existents, 3 es troben al carrer del Pla 
del Rei i l'últim a l'entrada de la urbanització de ses Bardetes. Les seves funcions 
principals són donar prioritat als vianants, a la vegada que s'obliga a reduir la velocitat 
dels vehicles a motor. 

La seva localització es molt encertada ja que al carrer del Pla del Rei s'obliga a 
disminuir la velocitat a una gran quantitat de circulació de pas i a la urbanització de ses 
Bardetes s'informa als conductors de l'entrada a una zona urbana. 

Per últim, els 3 passos de vianants adaptats existents es troben a la urbanització de sa 
Senieta, però aquest cobreixen una zona molt petita i no arriben a conformar un 
itinerari de vianants accessible. 

 

ACCESSIBILITAT ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

A l'entorn dels principals equipaments municipals, s'ha valorat l'accessibilitat a aquest 
des de l'espai públic i fins a la porta d'accés (veure figura 3.13). 

 
Figura 3.13 Anàlisi de l'accessibilitat als principals equipaments municipals. 

Zona Equipament  Accessibilitat  Mancances  Fotografia  

Nucli de 
Sant 

Francesc 
Xavier 

Ajuntament Regular Accés adaptat a 
l'edifici 

 

Sala 
d'exposicions 

municipal 
Regular Accés adaptat  

a l'edifici 

 

Oficines 
administratives Regular Accés adaptat  

a l'edifici 
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Zona Equipament  Accessibilitat  Mancances  Fotografia  

Nucli de 
Sant 

Francesc 
Xavier 

 
 
 

Centre Artesà 
Gabrielet Bona -- 

 

I.E.S.  
Marc Ferrer  

- 
Escola  

Oficial d'Idiomes 

Regular Pas de  
vianants adaptat 

 

Mòdul esportiu Regular Pas de  
vianants adaptat 

 

Centre de  
la 3a edat 

Bona -- 

 

Zona 
equip. i 
escoles 

C. P.  
Mestre  

Lluís Andreu 
Bona -- 

 

Escoleta  
sa Miranda Bona -- 
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Zona Equipament  Accessibilitat  Mancances  Fotografia  

Zona 
equip. i 
escoles 

Aula  
d'Educació  
per Adults 

Regular Accés adaptat  
a l'edifici 

 

Centre de 
Professors  
i Recursos 

Dolenta 

Construcció 
d'una vorera 

continua i  
accés adaptat  

a l'edifici. 

 

Escola 
Municipal  
de Música  

-  
Biblioteca  

-  
Oficines 

administratives 

Regular 
Construcció 
d'una vorera 

continua. 

 

Sala Municipal 
de Cultura Dolenta 

Construcció 
d'una vorera 

continua i  
accés adaptat  

a l'edifici. 

 

Centre Social  
es Molí Bona -- 

 

Piscina 
municipal Bona -- 
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Zona Equipament  Accessibilitat  Mancances  Fotografia  

Zona 
equip. i 
escoles 

Escola de  
tenis municipal Bona -- 

 

Zona 
Soci-

sanitària 

Hospital  
de Formentera Bona -- 

 

Centre de Dia Bona -- 

 

Cementiri 
municipal Bona -- 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

3.4 XARXA DE CICLISTES 

Ateses les dimensions i les característiques de l’illa de Formentera (veure annex 2. 
Característiques de l'illa), és evident que la bicicleta resulta un vehicle ideal per a 
desplaçar-se per ella. Tot i aquestes avantatges, en aquest moment, l’illa manca d’una 
xarxa de bicicletes connexa. 

Actualment, a l’illa de Formentera existeix una única via adaptada per a la circulació de 
bicicletes. Es tracta de la Carretera Nacional PM-820 que uneix l’illa d’oest a est, des 
del port de La Savina fins al far de La Mola. 

A la següent figura 3.14, es pot observar una imatge d’aquesta carretera on es pot 
veure que els vorals han sigut adaptats per a la circulació de les bicicletes. Aquests 
vorals tenen una amplada  continua de 1.5 m a ambdós costats de la via i la línia 
continua que segrega els diferents usos consta d’una banda sonora; la finalitat de la 
qual es evitar la invasió ocasional dels vehicles a motor a la zona destinada per a 
bicicletes. 
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Figura 3.14  Imatge de la Carretera Nacional PM-820. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

A més d’aquesta via ciclista, a l’illa també existeixen una sèrie de circuits verds idonis 
per a ser recorreguts a peu i en bicicleta. A la següent figura 3.15 es pot visualitzar un 
plànol de l’illa on surten il·lustrats aquests conjunts de camins verds. 

 
Figura 3.15  Plànol del circuits verds de l'illa de Formentera. 

Font: Pàgina web de turisme de l'illa de Formentera (www.formentera.es). 
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Tal i com es pot veure al plànol, aquestes vies ciclistes recorren una gran part de la 
superfície de l’illa, però en cap moment formen una xarxa connexa. La concepció 
d’aquestes vies es bona des del punt de vista de la mobilitat en bicicleta, però al no 
formar una xarxa la seva utilitat no es òptima. 

 

3.4.1 VIAL PER A BICICLETES 

La població de Sant Francesc Xavier consta d’un únic vial amb carril bici. Es tracta de 
la ja esmentada Carretera Nacional PM-820 al seu pas per la població. Aquesta via 
interurbana consta de vorals adaptats per a la circulació de bicicletes els quals 
s’interrompen al pas d’aquesta via per les dues rotondes existents. 

Una altra zona adequada per a la circulació de bicicletes es la nova zona exclusiva per 
a vianants. Els carrers d’aquesta zona consten d’una única plataforma i la seva 
amplada permet la coexistència de vianants i bicicletes. A més, aquesta zona es 
caracteritza per tenir uns pendents suaus inferiors al 6%, cosa que facilitat una 
correcta mobilitat. 

Al plànol 3.4.1 es poden observar les vies esmentades en aquest apartat. 

 

3.4.2 CIRCUITS VERDS 

Als límits de la població de Sant Francesc Xavier existeixen un total de 4 camins verds 
que connecten la població amb diferents zones de l’illa. Aquestes vies són ideals per 
als desplaçaments en bicicleta ja que es caracteritzen per tenir pendents suaus i, tot i 
no estar prohibits els vehicles a motor, la intensitat de circulació es reduïda i la 
velocitat permesa per aquest vehicles es baixa. 

Al plànol 3.4.1 es poden localitzar aquests camins verds que comuniquen diferents 
zones rurals de l’illa amb Sant Francesc Xavier. Aquest camins són el Camí de 
s’Estany, el Camí Vell de la Mola, el Camí de Dalt de Porto-salè i el Camí de Porto-
salè. 

 

3.4.3 APARCAMENT PER A BICICLETES  

Actualment, a la població de Sant Francesc Xavier no existeix una oferta adequada 
d'aparcaments per a bicicletes. En aquests moments, aquestes infraestructures només 
es troben als límits de la zona exclusiva per a vianants, al institut d'ensenyament 
secundari, al centre social es Molí i a l'hospital de l'illa. 

Com es pot veure al plànol 3.4.1, aquests espais d'aparcament esmentats no 
cobreixen l'espai urbà per complet. La major part de la població manca d'aquestes 
infraestructures i el punt mes perjudicat es troba a la urbanització de ses Bardetes on, 
en aquests moments, no existeix cap aparcament. 

A continuació, a la figura 3.16 es pot visualitzar la tipologia d'aparcament per a 
bicicletes predominant. 
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Figura 3.16  Tipologia d'aparcament per a bicicletes predominant. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

3.4.4 CONDICIONS DE L’ESPAI PER A BICICLETES 

Segons l’exposa’t anteriorment, s’arriba a la conclusió de que actualment Sant 
Francesc Xavier disposa de poques infraestructures específiques per a la bicicleta. 

Tot i això, tenint en compte l’estructura urbana de la població i les baixes intensitats de 
trànsit (a excepció dels mesos d’estiu), es considera segura la convivència entre 
vehicles i bicicletes a la majoria de vials del nucli, exceptuant el carrer del Pla del Rei i 
l’avinguda Vuit d’Agost. 

Per una altra banda, cal millorar l’oferta d’aparcament tant en origen i en destí per 
afavorir l’augment de la utilització d’aquest mode de transport. 

 

3.5 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

La xarxa de transport públic de l’illa de Formentera està composta per un servei 
d’autobusos i un altre de taxis. A causa de l’important caràcter turístic de la zona, 
aquests serveis de transport públic varien de forma important en funció de l’època de 
l’any. 

D’aquesta forma, a l’època hivernal, coincidint amb l’època de menor demanada, 
s’estableixen una sèrie de serveis mínims els quals s’augmenten considerablement a 
l’època estival, època de major demanda. 



Capítol  3                                                                                                                          Anàlisi de l'oferta 

52 

3.5.1 SERVEI D’AUTOBÚS 

El servei d’autobusos a Formentera compta amb un total de 7 línies interurbanes les 
quals connecten les principals poblacions i els principals punts turístics de l’illa. A 
continuació, a la figura 3.17 es pot observar un plànol complet d’aquesta xarxa. 

 
Figura 3.17 Plànol de la xarxa d'autobusos de l'illa de Formentera. 

Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera (www.consellinsulardeformentera.cat). 
 

A més, d’aquestes 6 línies que es poden veure a la figura anterior, existeix una 
sèptima, anomenada BusMarket, que uneix els principals nuclis turístics amb la Fira de 
la Mola al Pilar de la Mola, els dimecres i diumenges de la temporada de la Fira 
Artesanal. 

Pel que fa a Sant Francesc Xavier, cinc d’aquestes set línies esmentades tenen 
origen/destí o parada en la població, cosa que demostra la importància d’aquest zona 
urbana dins la xarxa. Aquestes cinc línies són: 

1. L1  es Pujols > La Savina > es Pujols 
 

2. L2  La Mola/El Pilar > La Savina 
 

3. L5  St. Francesc > Cala Saona 
 

4. L6  St. Francesc > es Pujols 
 

5. BusMarket  
 

Sant Francesc Xavier consta de dues parades d'autobús. La més important 
d'aquestes dues, en la qual tenen parada totes les línies esmentades anteriorment, es 
troba situada al nucli de Sant Francesc, a les proximitats de la rotonda existent a 
aquest nucli. L'altra es troba situada en la carretera PM-820 a l'altura de la zona soci-
sanitària; en aquesta tenen parada totes les línies anteriors a excepció de la L5 St. 
Francesc > Cala Saona. 
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La parada del nucli de Sant Francesc està dotada de marquesina i intercomunicador i 
l’accés a peu presenta unes condicions idònies de mobilitat amb l’existència d’una 
amplia vorera i accessos adaptats. 

Respecte a l’emplaçament de la parada, aquest es idoni tan per l’accés a peu com per 
l’accés rodat. Per una banda, aquest punt es troba situat a la confluència de tres 
carrers importats de la població, l’avinguda Vuit d’Agost, el carrer Santa Maria i el 
carrer del Pla del Rei, cosa que facilitat l’accés dels vianants. Per l’altra, els vehicles a 
motor tenen un ràpid accés i una ràpida sortida a la Carretera Nacional PM-820 
mitjançant una rotonda. 

L’únic inconvenient que té aquesta parada es el vial de sortida, el qual, tot i tenir una 
ràpida incorporació a la carretera nacional, es produeix en un tram de carrer de doble 
sentit, estret i en corba. 

Pel que fa a la parada de la zona soci-sanitària, aquesta també consta de marquesina 
i intercomunicador, en canvi, l'accés a peu a aquesta no presenta unes bones 
condicions de mobilitat ja que manca de vorera. Una altra problemàtica que troben en 
aquesta parada es que només consta de marquesina i espai d'estacionament per als 
autobusos en un sentit de circulació. 

A la següent figura 3.18 es pot observar una imatge de cada una de les parades 
d'autobús existents. A més, al plànol 3.5.1 també es pot visualitzar la situació 
d'aquestes parades i els recorreguts que realitzen les diferents línies d'autobús al seu 
pas per la població. 

 
Figura 3.18  Parades d'autobús de Sant Francesc Xavier. 

Parada d'autobús  Fotografia  

Parada d'autobús 
principal al nucli de  

Sant Francesc Xavier  

 

Parada d'autobús  
de la zona soci-sanitària  

 
 Font: Elaboració pròpia. 



Capítol  3                                                                                                                          Anàlisi de l'oferta 

54 

SERVEI D’AUTOBÚS EN ÈPOCA HIVERNAL 

L’espai temporal existent entre els dia 1 d’octubre i el 30 d’abril conforma l’època 
hivernal al servei d’autobús de l’illa de Formentera. Aquest període de temps 
coincideix amb la temporada baixa,  l’època de l’any amb menor demanda de transport 
públic. 

Durant aquesta època, per adequar el servei a les vertaderes necessitats dels usuaris, 
únicament es mantenen en funcionament dues línies, la L1 i la L2. Aquestes dues 
línies tenen parada a Sant Francesc Xavier i els seus horaris es poden observar a la 
següent figura 3.19. 

Com es pot veure a aquesta figura, a la línia circular L1 s’ofereixen 6 expedicions 
diàries completes i a la línia L2 es mantenen 5 expedicions completes en ambdós 
sentits, La Mola/ El Pilar > La Savina i La Savina > La Mola/ El Pilar. 
 
Aquests serveis mínims es complementen amb una sèrie d’expedicions a la demanada 
marcades amb asterisc. Aquests serveis a la demanda es poden requerir a través de 
l’intercomunicador 10 minuts abans de l’horari establert. L’objectiu és poder oferir un 
nombre més elevat d'expedicions al hivern i economitzar el que suposa una flota 
d’autobusos circulant de buit. 
 
Aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot que s’emmarca dintre del programa 
europeu Flipper en el qual participen diversos municipis de diferents països que per la 
seva mida i tipologia d'habitatge dispers no poden establir sistemes de transport públic 
terrestre convencionals.  
 
En el cas de Formentera es tracta d’implantar un servei a la demanda al hivern, mentre 
que a l’estiu es basarà en el sistema convencional d’horaris amb l’augment de 
freqüències. 
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Figura 3.19 Horaris d'autobús en època hivernal. 

 
Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 

 
* Servei a la demanada: 
 

• Aquests serveis es deuen requerir a través de l'intercomunicador 10 minuts abans de l'horari 
establert. En absència d'intercomunicador a la parada s'ha de trucar, 10 minuts abans, al següent 
número de telèfon 695-161-636. 
 

• Per a les sortides de 7.35 a 8.45h s'haurà d'avisar el dia anterior per telèfon (695-161-636). 
 

• L'horari de trucades es de 8.30 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h. 
 

• Dissabtes: servei de 8.50 a 14.15h. 
 

• Diumenges i festius: s'anul·len els serveis. 
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SERVEI D’AUTOBÚS EN ÈPOCA ESTIVAL 

L'època estival comprèn l'espai temporal existent entre el dia 1 de maig i el 31 de 
setembre; període de temps en el qual es produeix una major demanda de transport 
públic, coincidint amb la temporada alta. 

En aquesta època, degut al major nombre d'usuaris de transport públic s'estableix un 
sistema convencional d'horaris. En aquest sentit, les línies L1 i L2 augmenten 
considerablement el seu nombre d'expedicions respecte a la temporada hivernal i, a 
més, entren en servei la resta de línies. 

D'aquesta forma, el servei d'autobús ofereix un total de 7 línies de les quals, com ja 
s'ha comentat anteriorment, 5 tenen origen/destí o parada a la població de Sant 
Francesc Xavier. Els horaris d'aquestes 5 línies es presenten a continuació: 

1. L1 es Pujols > La Savina > es Pujols 
 

Línia circular amb origen i destí a es Pujols que realitza 29 expedicions amb un 
interval de pas de 30 minuts (excepte a les 14.30h). El primer servei passa per 
Sant Francesc a les 7.40h i l'últim a les 22.10h. 
 
 

Figura 3.20 Horari estival de la L1. 

 
Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 
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2. L2 La Mola/ El Pilar > La Savina 
 

Línia que recorre l'illa d'est a oest, des del port de La Savina fins al far de La 
Mola. Es realitzen 14 expedicions en sentit La Mola/ El Pilar > La Savina i 12 
expedicions en sentit La Savina > La Mola/ El Pilar, tots dos sentits amb un 
interval de pas d'una hora. 
 
 

Figura 3.21 Horari estival de la L2. 

 
Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 

 
 

3. L5 St. Francesc > Cala Saona 
 

Línia que uneix Sant Francesc Xavier amb la zona turística de Cala Saona amb 
un total de 6 expedicions d'anada i tornada. Els horaris de les expedicions es 
poden veure a continuació: 
 
 

Figura 3.22 Horari estival de la L5. 

 
 Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 
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4. L6 St. Francesc > es Pujols 
 

Línia que uneix Sant Francesc Xavier amb la zona turística de es Pujols amb 
un total de 3 expedicions d'anada. Els horaris de les expedicions es poden 
veure a continuació: 
 
 

Figura 3.23 Horari estival de la L6. 

 
 Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 

 
 

5. BusMarket  
 

Línia que uneix els principals nucli turístics amb la Fira de la Mola al Pilar de la 
Mola, els dimecres i diumenges de la temporada de la Fira Artesanal. Els 
horaris de les expedicions es poden veure a continuació: 
 
 

Figura 3.24 Horari estival de la línia BusMarket. 

 
 Font: Pàgina web del Consell Insular de Formentera. 

 

 
SERVEI D'AUTOBÚS PER A PERSONES GRANS 

Servei gratuït de microbusos a la demanda per a persones grans que viuen a zones 
rurals a les quals no arriben les línies regulars d'autobús. Aquesta iniciativa també 
forma part d'una prova pilot dintre del programa europeu Flipper. 

 eess  PPuujjoollss  
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Concretament, el servei està destinat per a les persones jubilades residents a zones 
disseminades de l'illa com Portossalè, Cala Embasté, camí Vell de La Mola i es Cap de 
Barbaria. Aquestes persones conten amb una sèrie de trajectes mensuals per poder 
traslladar-se des de casa seva a Sant Francesc Xavier, a l'Hospital, a Port de la 
Savina i/o als Centres de la tercera edat i viceversa. 

Per últim, aquest servei es anual, es reclama telefònicament i es disposa en els horaris 
següents: 

• De dilluns a dissabte: de les 7 a les 13 hores i de les 15.30 a les 21 hores. 
 

• Diumenges: de les 15.45 a les 21 hores. 

 

SERVEI D'AUTOBÚS ESCOLAR 

Servei gratuït de transport per als nens i joves estudiants de primària, secundària i 
batxillerat. Es realitzen un total de quatre expedicions, dues d'anada (una per arribar a 
les 8h del matí a l'institut i una altra per arribar a les 9h a l'escola) i dues de tornada 
(una a les 14h per tornar de l'escola i l'institut i una altra a les 15h per tornar de 
l'institut). 

Per poder proporcionar aquest servei a totes les zones de l'illa s'utilitzen un total de 
quatre autobusos en cada expedició. 

 

3.5.2 SERVEI DE TAXI 

El servei de taxis a l'illa de Formentera consta d'un total de 24 llicències. Per reclamar 
els serveis de taxi es pot elegir entre trucar al número de radio-taxi o desplaçar-se a 
una de les tres parades de taxi existents a l'illa: Sant Francesc Xavier, Port de la 
Savina i es Pujols. 

A la població de Sant Francesc Xavier la parada de taxis es troba situada al carrer de 
Santa Maria. Es tracta d'una parada cèntrica de 45 metres de longitud a la qual poden 
estacionar un total de 10 vehicles en cordó. 

A la següent figura 3.25 es pot observar una imatge d'aquesta parada de taxis. A més, 
al plànol 3.5.1 també es pot visualitzar la situació d'aquesta parada i els recorreguts 
d'accés i de sortida a aquesta. 

 
Figura 3.25  Parada de taxis de  Sant Francesc Xavier. 

Parada de taxis  Fotografia  

Parada de taxis al nucli de  
Sant Francesc Xavier  

 
 Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEI DE TAXI EN ÈPOCA HIVERNAL 

L’espai temporal existent entre els dia 1 d’octubre i el 30 d’abril conforma l’època 
hivernal al servei de taxis de l’illa de Formentera. Aquest període de temps coincideix 
amb la temporada baixa,  l’època de l’any amb menor demanda de transport públic. 

Durant aquesta època queden aproximadament 7 taxis en servei i segueixen el 
següent horari: 

• horari diürn1:   radio-taxi i tots el taxis ofereixen servei. 
 

• vespre - nit2:   radio-taxi i un únic taxi de guàrdia ofereix servei. 
 

• horari nocturn3:  radio-taxi no ofereix servei. Un taxi de guàrdia ofereix  
   servei amb reserva prèvia.  
 
1horari diürn:   de dilluns a diumenge de 7h a 20h aprox. 
 

2vespre - nit:   de dilluns a divendres de 20h a 1h aprox. 
   dissabte i diumenge de 20h a 3h aprox. 
 

3horari nocturn:   de dilluns a divendres de 1h a 7h aprox. 
   dissabte i diumenge de 3h a 7h aprox. 

 

 
SERVEI DE TAXI EN ÈPOCA ESTIVAL 

L'època estival comprèn l'espai temporal existent entre el dia 1 de maig i el 31 de 
setembre; període de temps en el qual es produeix una major demanda de transport 
públic, coincidint amb la temporada alta. 

Durant aquesta època ofereixen servei els 24 taxis amb llicència i, a més, la gran 
majoria d'aquests realitzen doble torn, amb la qual cosa s'ofereix servei de radio-taxi i 
taxi les 24h del dia. 

 
 

3.6 XARXA VIÀRIA EXTERNA I INTERNA 

Al present apartat es presenta la jerarquització viària existent a l’actualitat a la població 
de Sant Francesc Xavier. Per dur a terme aquesta jerarquització, la xarxa viària ha set 
classificada en un primer moment en 2 grans categories: xarxa viària externa i xarxa 
viària interna. 

 

3.6.1 XARXA VIÀRIA EXTERNA 

La xarxa viària externa d’accés i sortida de la població consta de dues subcategories 
diferenciades per la intensitat viària que suporten. Per una banda tenim la xarxa viària 
externa principal i per l’altra la secundària. Com es pot intuir, la primera d’aquestes 
suporta una intensitat viaria major respecte a la segona. 

 
1. XARXA VIÀRIA EXTERNA PRINCIPAL 

 

La xarxa viària externa principal està formada per les diferents vies 
interurbanes que comuniquen Sant Francesc Xavier amb la resta de poblacions 
i zones turístiques de l’illa. Aquesta xarxa està conformada per dos vials: la 
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Carretera Nacional PM-820 i la carrera PM-V-820-1. A continuació s'exposen 
les característiques d'aquests vials: 
 

• CARRETERA NACIONAL PM-820: Vial que comunica la població pel nord-
oest amb la població i el port de La Savina i per l'est amb la població de 
Sant Ferran. Les característiques d'aquest vial són 10 metres de 
plataforma, 1 carril per sentit i voral de 1,5 m destinat per a la circulació de 
bicicletes. 
 

•  CARRETERA PM-V-820-1: Vial que comunica la població pel sud amb la 
zona d'es Cap de Barbaria. Les característiques d'aquest vial són 6 metres 
de plataforma, 1 carril per sentit i absència de vorals. 
 
Els traçats d'aquestes dues infraestructures viàries es poden observar tan 
als plànols 3.6.1 i 3.6.2, full 1, com a la següent figura 3.26. 
 

Figura 3.26  Xarxa viària principal. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 

 
2. XARXA VIÀRIA EXTERNA SECUNDARIA 

 

La xarxa viària externa secundària està formada per les diferents vies rurals 
(camins) que comuniquen Sant Francesc Xavier amb el territori que l’envolta. 
 

Com es pot veure al plànol 3.6.1, l’illa de Formentera es caracteritza per 
l’existència d’un habitatge principalment dispers. Per aquest motiu aquestes 
vies, tot i tenir una intensitat viària baixa, s’han de tenir especialment en 
compte ja que comuniquen la població de Sant Francesc amb l’habitatge rústic 
dispers proper. 
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Aquestes vies rurals són: 
 

• Carretera de la Depuradora 
 

• Camí de s’Estany 
 

• Camí Vell de La Mola 
 

• Camí des Mal Pas 
 

• Camí de "sa Dracera" 
 

• Camí de ses Vinyes 
 

• Camí de Dalt de Porto-salé 
 

• Camí de Porto-salé 
 

Aquest vials es poden observar als plànols 3.6.1 i 3.6.2, full 2 i a la següent 
figura 3.27. 
 

Figura 3.27  Xarxa viaria secundària i terciària. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 

 

3.6.2 XARXA VIÀRIA INTERNA 

La xarxa viària interna està conformada per la totalitat dels carrers urbans i les vies de 
comunicació que connecten entre si les diferents zones urbanes. Aquesta xarxa consta 
de tres subcategories que es diferencien segons la importància del carrer i els usos 
destinats a aquest. 

 
1. XARXA VIÀRIA INTERNA PRINCIPAL 

 

La xarxa viària interna principal fa referència a aquells vials urbans destinats a 
garantir la connexió del nucli amb la xarxa viària externa principal. En aquesta 
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categoria jeràrquica hi trobem 2 vials urbans: la travessera urbana que forma la 
Carretera Nacional PM-820 al seu pas per la població i el carrer del Pla del Rei. 
 
Aquest vials es poden observar als plànols 3.6.1 i 3.6.2, full 1 i a l'anterior figura 
3.26 Xarxa viaria principal. 
 
 

2. XARXA VIÀRIA INTERNA SECUNDÀRIA 
 

La xarxa viària interna secundària està formada per aquells vials urbans que 
actuen com a distribuïdors del trànsit intern de la població. Aquests vials 
permeten la connexió des de diferents punts de la població a la xarxa viària 
interna principal i a la xarxa viària externa secundària. 
 
A Sant Francesc Xavier són vials de distribució del trànsit intern: 
 

Figura 3.28  Xarxa viària interna secundària. 

Zona Via 

Nucli de Sant 
Francesc Xavier 

• C/ Santa Maria (tram més proper a la rotonda) 
 

• Av. Vuit d'Agost 
 

• C/ Sant Joan 
 

• C/ Molins de la Miranda 
 

• C/ Isidor Macabich 
 

• C/ Metge Vicent Riera Ferrer 
 

• Tram inicial de la carretera de sa depuradora 
 

• Vial d'unió del carrer Isidor Macabich amb la 
carretera PM-820-1 

Zona 
d'equipaments  

i escoles 

• Vial de connexió: Av. de Portossalè 
 

• Av. de Portossalè 

Ses Bardetes 
• Vial de connexió: C/ Isidor Macabich 

 

• C/ Cala Saona 
 

• C/ de sa Dracera 
Zona  

soci-sanitària • Vial  interior 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Aquest vials es poden observar als plànols 3.6.1 i 3.6.2, full 2 i a l'anterior figura 
3.27 Xarxa viaria secundària i terciària. 
 
 

3. XARXA VIÀRIA INTERNA TERCIÀRIA 
 

La xarxa viària interna terciària fa referència a aquells vials urbans de caràcter 
veïnal que garanteixen l’accés als habitatges. En aquest carrers la major part 
dels desplaçament estan relacionats amb l’accés o la sortida d’aquest 
habitatges. 
 
Aquest carrers amb caràcter veïnal són: 
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Figura 3.28  Xarxa viària interna terciària. 

Zona Via 

Nucli de Sant 
Francesc Xavier 

• C/ Sant Antoni 
 

• Zona de la parada de bus. 
 

• C/ Santa Maria (tram central) 
 

• C/ Marc Ferrer 
 

• C/ des Vedrà 
 

• C/ Sa Senieta 
 

• C/ Antoni Blanc 
 

• Av. de Portossalè (tram central) 
 

• C/ Llaüt Laura 
 

• C/ dels Mestres 
 

• C/ del Repoblament 
 

• Berenguer Renart 
 

• C/ des Morer 
 

• C/ Eivissa (tram més proper a sa capella de sa 
Tanca Vella) 
 

• C/ Migjorn 
 

• C/ Diputat Marià Serra 
Zona 

d'equipaments  
i escoles 

• Carrer d'accés a l'institut vell 
 

• Carrer d'accés al nou poliesportiu 

Ses Bardetes 

• C/ Roses 
 

• C/ Illa de Cabrera 
 

• Passatge de Ponent 
 

• C/ de na Blanca 
 

• C/ d'es Pinar 
 

• C/ d'es Pont 
 

• C/ de sa Serra 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 

Aquest vials es poden observar als plànols 3.6.1 i 3.6.2, full 2 i a l'anterior figura 3.27 
Xarxa viaria secundària i terciària. 
 

Per acabar aquest apartat referent a la xarxa viària, al plànol 3.6.3 es detallen els 
sentits de circulació de totes les vies de la població. En quant al nombre de carrils per 
sentit, no existeix cap vial amb dos o més carrils de circulació en un mateix sentit. 

 

3.7 APARCAMENT 

Al present apartat es presenta l'anàlisi de l'oferta d'aparcament existent a la població 
de Sant Francesc Xavier. En aquest anàlisi es tindrà en compte tan l'oferta 
d'aparcament a la via pública com a l'espai privat. 

A més, també s'ha classificat l'oferta d'espai per aparcament en cinc categories 
diferenciades segons a la tipologia de vehicles a les quals està destinada. Aquestes 
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cinc categories són: aparcament per als vehicles privats (vehicle lleuger), zones de 
càrrega i descàrrega de mercaderies, aparcament per a minusvàlids, aparcament per 
autoritats i aparcament per a vehicles elèctrics. 

 

3.7.1 APARCAMENT PER AL VEHICLE PRIVAT 

S'entén com a oferta d'aparcament per al vehicle privat tot espai tan públic com privat 
destinat per a l'estacionament de vehicles lleugers, motocicletes i ciclomotors. En 
aquest sentit, a la població de Sant Francesc Xavier s'han diferenciat tres tipologies 
d'aparcament; aquestes són: aparcament gratuït a la via pública, zones d'aparcament 
públic gratuït i edificis amb aparcament privat. 

 

APARCAMENT GRATUÏT A LA VIA PÚBLICA 

L'aparcament gratuït a la via pública engloba tot l'espai viari de la població destinat per 
a l'aparcament de vehicles lleugers, motocicletes i ciclomotors. A Sant Francesc Xavier 
trobem, també, tres tipologies d'aparcament dins aquesta subclassificació. Aquestes 
tipologies són: aparcament de vehicles lleugers en cordó, aparcament de vehicles 
lleugers en bateria i aparcament de motocicletes i ciclomotors. 

A la següent figura 3.29 trobem un inventari del nombre de places d'aparcament 
gratuït a la via pública existents per zones i en total. A més, al plànol 3.7.1 es pot 
observar la localització d'aquestes places dins la població. 

 
Figura 3.29  Inventari d'aparcament gratuït a la via pública.  

Zona urbana  Tipologia d'aparcament  Nombre de places  

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

Vehicles lleugers en cordó 366 
Vehicles lleugers en bateria 130 
Motocicletes i ciclomotors 32 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

Vehicles lleugers en cordó 0 
Vehicles lleugers en bateria 42 
Motocicletes i ciclomotors 14 

Ses Bardetes 
Vehicles lleugers en cordó 102 
Vehicles lleugers en bateria 0 
Motocicletes i ciclomotors 0 

Zona soci-sanitària 
Vehicles lleugers en cordó 6 
Vehicles lleugers en bateria 54 
Motocicletes i ciclomotors 12 

Població de 
Sant Francesc Xavier  

Vehicles lleugers en cordó  474 
Vehicles lleugers en bateria  226 
Motocicletes i ciclomotors  58 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Cal esmentar que a la urbanització de ses Bardetes no existeix cap zona reservada 
per a l'aparcament a la via pública; no obstant això, els residents d'aquesta zona d'ús 
exclusiu residencial hi aparquen els seus vehicles. Actualment, aquesta pràctica 
habitual no es sancionada per l'administració i, per això, s'han afegit  aquestes places 
dins l'oferta d'aparcament. 
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ZONES D'APARCAMENT PÚBLIC GRATUÏT 

Per augmentar l'oferta d'aparcament a la població de Sant Francesc Xavier, 
l'administració durant els darrers anys ha anat obrint als límits de tots els nuclis urbans 
i rústics una sèrie de pàrkings públics en superfície i fora de calçada. 

Exceptuant els pàrkings de propietat pública de sa Senieta i de ses escoles, la resta de 
pàrkings públics es troben a sòl urbanitzable privat. Tot i això, totes aquestes zones 
estan destinades per a l'aparcament de vehicles de forma totalment gratuïta. 

A la següent figura 3.30 es pot veure un inventari amb el nombre de places 
d'aparcament disponibles als pàrkings públics per zones i en total. A més, al plànol 
3.7.1 es pot observar la localització dels diferents pàrkings i la capacitat d'aquest. 

 
Figura 3.30  Inventari de places d'aparcament als pàrkings públics gratuïts.  

Zona urbana  Tipologia de pàrking  Nombre de places  

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

Propietat pública 115 
Propietat privada 414 
Total  529 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

Propietat pública 30 
Propietat privada 15 
Total  45 

Ses Bardetes 
Propietat pública 0 
Propietat privada 12 
Total  12 

Zona soci-sanitària 
Propietat pública 30 
Propietat privada 0 
Total  30 

Població de 
Sant Francesc Xavier 

Propietat pública 175 
Propietat privada 441 
Total  616 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Per acabar, comentar que d'aquest conjunt de pàrkings públics gratuïts, els únics que 
es troben urbanitzats són els que l'administració té en propietat. La resta d'aquest són 
simples esplanades de terreny natural accessibles des del viaria urbà i mínimament 
adaptades per a la circulació de vehicles a motor. 

 

EDIFICIS AMB APARCAMENT PRIVAT 

Per solucionar els problemes d'aparcament en origen, els edificis residencials de nova 
construcció han de comptar per llei amb aparcament privat destinat per a tots els futurs 
residents. Per aquest motiu, les promocions de vivendes més recents a la població de 
Sant Francesc Xavier compten amb espai privat per aparcament. 

En aquest sentit, s'han comptabilitzat un total de 20 guals al nucli de Sant Francesc 
Xavier; la situació dels quals es pot visualitzar al plànol 3.7.1. Respecte a la 
urbanització de ses Bardetes, al tractar-se d'una zona residencial unifamiliar, la gran 
majoria d'aquest habitatges conten amb aparcament privat. 
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Per últim, a la resta de zones adjuntes de la població de Sant Francesc Xavier, zona 
d'equipaments i escoles i zona soci-sanitària, no s'ha comptabilitzat cap aparcament 
en espai privat. Fet lògic tenint en compte que aquestes dues zones estan formades 
íntegrament per conjunts d'equipaments públics. 

 

3.7.2 ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 

Zones d'aparcament reservades específicament per a la realització d'operacions de 
càrrega i descàrrega de mercaderies. En aquests moments, Sant Francesc Xavier 
compta amb un total de 11 punts reservats per aquesta finalitat, els quals ofereixen 
espai per a l'estacionament de fins a un total de 22 vehicles lleugers. 

Al plànol 3.7.1 es pot observar la localització de tots aquest punts. En aquest plànol el 
símbol de càrrega i descàrrega representa una zona de 5 metres de longitud en 
aparcament en cordó o una zona de 2,5 metres d'amplada en aparcament en bateria. 

Com es pot veure, la totalitat d'aquests punts es troben al nucli de Sant Francesc 
Xavier, al qual es desenvolupa l'activitat comercial de la zona; i concretament aquests 
es concentren al carrer del Pla del Rei, al Carrer de Santa Maria i a la urbanització de 
sa Senieta. 

 

3.7.3 APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS 

Zones d'aparcament adaptades i reservades per a l'estacionament de vehicles 
conduïts per persones amb mobilitat reduïda o vehicles de transport de persones 
discapacitades. 

Com es pot observar al plànol 3.7.1, Sant Francesc Xavier compta amb un total de 13 
punts adaptats i reservats. Al nucli de Sant Francesc hi trobem un total de 7 places 
d'aquestes característiques de les quals es destaquen dues, les existents al davant del 
centre de la tercera edat i al davant de l'institut. 

A la zona soci-sanitària es compta amb 4 places més, dues d'accés a l'hospital i altres 
dues d'accés al centre de dia. Les dues restants es troben a la zona d'equipaments i 
escoles. Finalment, a la urbanització de ses Bardetes manquen aquests tipus 
d'infraestructures. 

 

3.7.4 APARCAMENT PER A AUTORITATS 

Zones d'aparcament reservades per a l'estacionament dels vehicles de la Policia Local 
de Formentera i la Guardia  Civil. A Sant Francesc Xavier existeixen un total de cinc 
places d'aparcament destinades a aquest ús. 

Al nucli de Sant Francesc Xavier hi trobem dues places d'aparcament en cordó i les 
tres restant, d'aparcament en bateria, es troben al davant de l'Hospital de Formentera. 
Tota aquesta informació es troba també al plànol 3.7.1. 

  



Capítol  3                                                                                                                          Anàlisi de l'oferta 

68 

3.7.5 APARCAMENT PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

L'illa de Formentera és pionera a Balears, i també a Espanya, en la implementació del 
vehicle elèctric. En aquests moments compta amb un total de 26 punts de recarrega 
instal·lats per tota l'illa, essent així, el territori de les Illes Balears amb la concentració 
més alta de punts de recàrrega. 

Sant Francesc Xavier està present dins aquesta xarxa de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics amb l'existència de dos punts de recàrrega. A la següent figura 3.31 
es pot veure una imatge d'aquests i la seva localització es pot observar al plànol 3.7.1. 

 
Figura 3.31  Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

 
Font: Elaboració pròpia.
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CAPÍTOL 4 

ANÀLISI DE LA DEMANDA 
 
L'anàlisi de la demanda de mobilitat global i per modes de transport a la població de 
Sant Francesc Xavier es realitza principalment a partir de les dades i els resultats 
obtinguts al Pla d'aforaments de Formentera. 

Aquest Pla d'aforaments va ser realitzat l'any 2009 per la consultoria de transports i 
logística ALG. Estudi que fou encarregat pel Consell Insular de Formentera amb 
l'objectiu de conèixer les condicions reals de circulació de l'illa. 
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A més de la utilització d'aquest Pla d'aforaments de Formentera, per a dur a terme 
aquest anàlisi de la demanda s'han realitzat un total de 9 aforaments manuals a 
diferents punts de la població, per poder així caracteritzar la mobilitat de Sant Francesc 
Xavier. 

Aquest 9 aforaments manuals s'utilitzen per complementar la informació que ens 
aporten els 3 aforaments automàtics i l'aforament manual realitzats al Pla d'aforaments 
de Formentera per a la zona de Sant Francesc Xavier. 

D'altra banda i per tal d'analitzar la mobilitat urbana d'una forma més acurada, la 
població ha sigut segmentada en 4 zones: nucli de Sant Francesc Xavier, zona 
d'equipaments i escoles, urbanització de ses Bardetes i zona soci-sanitària. 

Aquesta zonificació pot ser observada tan al plànol 4.1.1, com a la següent figura 4.1. 

 
Figura 4.1  Zonificació de la població de Sant Francesc Xavier. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

 

4.1 MOBILITAT GLOBAL 

Sant Francesc Xavier es caracteritza per ser una població de petites dimensions 
formada per 4 nuclis independents, 3 nuclis urbans i 1 nucli rústic (veure plànol 4.1.1). 
El principal d'aquests es el nucli de Sant Francesc Xavier, considerat la capital de l'illa 
de Formentera. Pel que fa a la resta de nuclis, aquests són considerats zones adjuntes 
al nucli capital. 

La mobilitat de la població de Sant Francesc Xavier es caracteritza principalment per 
estar marcada per una gran estacionalitat i ser un dels majors centres d'atracció de 
viatges de l'illa de Formentera: 
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1. Estacionalitat 
 

L'illa de Formentera pateix una gran estacionalitat en la demanda de mobilitat 
degut a que l'activitat econòmica de l'illa està integrament relacionada amb 
l'oferta turística. Per aquest motiu, es a l'estiu quan es produeixen les 
situacions més exigents en quant a la demanda de mobilitat. 
 

A part de les grans variacions existents en quant a la intensitat mitjana diària, 
també varien considerablement el repartiment modal i la distribució horària dels 
desplaçaments. 
 

2. Centre d'atracció de viatges 
 

A nivell global, la població de Sant Francesc Xavier es caracteritza per ser un 
important centre d'atracció de viatges a nivell insular. Això es degut a que 
aquesta població, com a capital de l'illa, compta amb gran part dels 
equipaments municipals públics existents a Formentera. 
 

Tot i així, cada nucli de la població a nivell d'atracció i generació de viatges 
posseeix unes característiques molt diferenciades respecte a resta, degut a la 
seva funcionalitat i als diferents serveis públics que presten. D'aquesta manera 
tenim: 
 

• Nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

Capital administrativa de l'illa de Formentera. Important centre d'atracció 
de viatges degut a la seva funcionalitat eminentment econòmica i a que 
conta amb la gran majoria de serveis administratius i altres serveis 
públics de caràcter esportiu, educatiu, cultural i social.  
 

• Zona d'equipaments i escoles. 
 

Nucli format íntegrament per un conjunt d'equipaments públics tals com 
escoles, zones esportives i recintes administratius, socials i culturals. La 
totalitat dels desplaçaments a aquesta zona són atrets. 
 

• Zona soci-sanitària. 
 

Nucli format íntegrament per un conjunt d'equipaments públics de 
caràcter sanitari i social. La totalitat dels desplaçaments realitzats a 
aquesta zona són atrets. 
 

• Urbanització de ses Bardetes. 
 

Únic centre de generació de viatges de la població de Sant Francesc 
Xavier degut a la seva funcionalitat únicament residencial. 

 

A continuació, s'exposen les dades obtingudes al Pla d'aforaments de Formentera per 
tal de conèixer les característiques de la mobilitat global en època estival a la població 
de Sant Francesc. 

 

PLA D'AFORAMENTS DE FORMENTERA. 

L'objectiu principal del Pla d'aforaments de Formentera va ser caracteritzar de forma 
precisa i puntual la demanda actual de trànsit a les principals carreteres de l'illa. 
Aquest estudi, tot hi ser presentat al més de novembre de 2009, va realitzar el seu 
treball de camp en plena temporada turística, a finals de juliol de 2009, moment en el 
qual es produeix la major demanda de mobilitat a l'illa de Formentera. 
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Pel que fa a la població de Sant Francesc Xavier, el treball de camp va consistir en la 
realització de 3 aforaments automàtics als principals punts d'accés i sortida de la 
població i un aforament manual a la principal intersecció de la població. 

La localització d'aquest punts d'aforament poden ser observats tan al plànol 4.1.1, com 
a la següent figura 4.2. 

 
Figura 4.2  Punts d'aforament automàtic i manual. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Degut a la col·locació d'aquests aforaments automàtics a les principals vies d'accés i 
sortida de la població, aquest estudi proporciona informació sobre els desplaçaments 
de connexió existents entre la població de Sant Francesc Xavier i la resta de l'illa. 

Els aforaments automàtics es van realitzar durant 4 dies complets, de dijous a 
diumenge, a finals del mes de juliol de l'any 2009: 

• Dos dies feiners (23 i 24 de juliol de 2009) 
 

• Un dissabte i un diumenge (25 i 26 de juliol de 2009) 

Aquests tipus d'aforaments automàtics van permetre calcular la intensitat mitjana diària 
(IMD), la distribució horària dels desplaçaments i el repartiment modal dels 
desplaçaments per categories de vehicles (veh. lleugers, veh. pesats i motos). 

 

1. INTENSITAT MITJANA DIÀRIA DE TRÀNSIT (IMD). PROMIG SETMANAL. 

Segons els resultats obtinguts a aquest estudi, a la població de Sant Francesc Xavier 
es realitzen un total de 40.523 desplaçaments de connexió entre aquesta població i la 
resta de l'illa mitjançant la xarxa viària principal. 
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Figura 4.3  IMD promig setmanal. 

Eix Aforament  Promig Setmanal  Proporció  
Sant Francesc - La Savina 1 14.209 veh. 35,0% 

Sant Francesc - Sant Ferran 2 18.869 veh. 46,6% 
Sant Francesc - Es Cap de Barbaria 3 7.445 veh. 18,4% 

Desplaçaments totals 40.523 veh. 100% 
 Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
 

Com es pot veure a la taula anterior, la major concentració de vehicles es dóna al punt 
d'accés/sortida de l'eix Sant Francesc - Sant Ferran amb 18.869 desplaçaments al dia, 
els quals representen el 46,6% del total. 

Amb un total de 14.209 desplaçaments diaris, el segon accés/sortida amb major 
concentració de vehicles es troba a l'eix Sant Francesc - La Savina. Per últim, 
l'accés/sortida amb un nombre menor de desplaçaments, 7.445 vehicles/dia, es troba 
a l'eix Sant Francesc - Es Cap de Barbaria. 

A més, segons les conclusions exposades al Pla d'aforaments, a Sant Francesc Xavier 
es produeix un trànsit diari amb poques variacions entre els diferents dies feiners de la 
setmana i el dissabte. Tot i així, un dia feiner presenta l'escenari més exigent en temes 
de capacitat. Als diumenges, en canvi, la intensitat del trànsit baixa un 16% respecte el 
promig setmanal. 

 

2. REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS 

En època estival el trànsit de motocicletes a l'illa de Formentera és intens. En termes 
globals de xarxa, el 35% dels vehicles  que per ella circulen són motocicletes, enfront 
d'un 59% format per vehicles lleugers i un 6% de vehicles pesats. 

Pel que fa a la població de Sant Francesc Xavier, aquest valors varien lleugerament 
baixant el percentatge de motocicletes i augmentant el de vehicles lleugers. A la 
següent figura 4.4 es poden observar els diferents repartiments modals existents per a 
cada eix. 

 
Figura 4.4 Repartiment modal dels desplaçaments. 

Eix Aforament  Motocicletes  Veh. lleugers  Veh. pesats  
Sant Francesc 

- La Savina 1 26%  
(3.694 veh.) 

67%  
(9.520 veh.) 

7%  
(995 veh.) 

Sant Francesc  
- Sant Ferran 2 28%  

(5.283 veh.) 
66%  

(12.454 veh.) 
6%  

(1.132 veh.) 
Sant Francesc  

- Es Cap de Barbaria 3 28%  
(2.085 veh.) 

67%  
(4988 veh.) 

5%  
(372 veh.) 

Vehicles totals 27% 
(11.062 veh.) 

67% 
(26.962 veh.) 

6% 
(2.499 veh.) 

Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
 

Com es pot observar a la taula, del total de 40.523 desplaçaments de connexió entre 
la població de Sant Francesc Xavier i la resta de l'illa mitjançant la xarxa viària principal 
un 67% d'aquests es realitza en vehicle lleuger, un 27% en motocicleta i el restant 6% 
en vehicle pesat. 
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3. DISTRIBUCIÓ HORARIA DELS DESPLAÇAMENTS 

La distribució horària dels desplaçaments a l'illa de Formentera es caracteritza per 
tenir 2 hores punta molt marcades, la primera a les 12 hores del matí i la segona a les 
19 hores de la tarda. Al tractar-se d'una zona turística aquesta demanda està formada 
majoritàriament pels turistes que visiten les platges o les diferents zones d'interès. 

A continuació es podran observar els diferents perfils de trànsit generats per a dia 
feiner, dissabte i diumenge: 

 
1. Dia Feiner 

 
Com s'ha comentat abans, la major intensitat de trànsit circulant a la xarxa de 
Formentera es concentra en 2 hores punta, a les 12h i les 19h, on es 
produeixen el 7,1% i el 7,4% dels desplaçaments respectivament. 
 

Figura 4.5 Distribució horària dels vehicles en dia feiner. 

Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
 
 

2. Dissabte 
 
El trànsit de dissabte manté semblances amb el trànsit existent en un dia 
feiner, quant a: 
 

• Patró: Les hores punta de màxima intensitat de vehicles es mantenen al 
voltant de les 12 hores del matí i les 19 hores de la tarda. 
 

• Intensitat: Excepte petites fluctuacions en altes hores de la matinada, la 
intensitat es manté en valors molt similars als que es poden apreciar en 
dia feiner. La reducció d'aquesta no arriba a el 1%. 

  



Capítol  4                                                                                                                  Anàlisi de la demanda 

76 

Figura 4.6 Distribució horària dels vehicles en dissabte. 

 
  Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
 

3. Diumenge 
 

Si bé s'observa com el comportament del trànsit a l'illa, en dia feiner i dissabte, 
eren molt similars, el diumenge es poden observar algunes característiques 
pròpies: 
 
 

• El trànsit segueix el mateix patró que durant la resta de setmana, 
mantenint les puntes de 12 del matí i 19 hores de la tarda, encara que 
amb una variació amb la baixa de la intensitat de trànsit al matí. 
 

• La intensitat es veu reduïda entre les 7 i les 18 hores, on després 
d'aquesta última, la intensitat de trànsit pren valors molt similars a la 
intensitat de dissabte i laborable. 
 

• Els diumenges augmenta el trànsit de nit entre les 00:00 i les 06:00 i a 
les 04:00 es quan es produeix el creixement més gran. 

Aquesta reducció d'intensitat de trànsit és moderada en termes de xarxa global, 
al voltant del 8%, encara que en hores puntuals, com és el cas de les 12 del 
matí, aquesta reducció d'intensitat puntual arriba al 17%. 
 

Figura 4.7 Distribució horària dels vehicles en diumenge. 

 
  Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
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4.2 A PEU 

Per a l’anàlisi de la demanda a peu s’ha realitzat un comptatge d’aquests 
desplaçaments a partir de 8 punts d’aforament manual situats als principals itineraris 
de vianants de la població de Sant Francesc Xavier. 

D’aquest punts d’aforament, 5 s’han realitzat a la xarxa urbana del nucli de Sant 
Francesc Xavier i cada un dels 3 restants es situaren a cada un dels 3 vials de 
connexió existents entre el nucli principal i la resta de zones adjuntes. 

D’aquest forma i com es pot veure a la següent figura 4.8 i al plànol 4.2.1, els punts 
d'aforament es van situar concretament als següents vials urbans: 

• punt 1 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Zona d’equip. i escoles. 
 

• punt 2 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Urb. de ses Bardetes. 
 

• punt 3 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Zona soci-sanitària. 
 

• punts 5 i 6 a la xarxa viària interna secundària (nucli de St. Francesc). 
 

• punt 7 a la xarxa viària interna principal (nucli de St. Francesc). 
 

• punts 8 i 9 a la zona exclusiva de vianants (nucli de St. Francesc). 

 
Figura 4.8 Situació dels punts d’aforament manual. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Amb les dades recollides s’ha elaborat un esquema d’intensitats mitjanes diàries dels 
desplaçaments a peu produïts en dia feiner. La realització d’aquest anàlisi va tenir lloc 
durant la segona quinzena del més d’abril de l’any 2011; per la qual cosa, tot i que les 
dades disten molt de les intensitats màximes que es registren als mesos de temporada 
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alta, aquestes ens ajudem a diferenciar les intensitats relatives presents entre les 
diferents tipologies de carrers existents. 

Els resultats obtinguts es presenten tan a la següent figura 4.9, com al plànol 4.2.1. A 
més, l’anàlisi complet es pot consultar a l’annex 3. Pla d'aforaments de Sant Francesc 
Xavier (Abril de 2011). 

 
Figura 4.9 Intensitats mitjanes diàries de desplaçaments a peu en dia feiner. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Els vials urbans estudiats s'han classificat segons la seva IMD de desplaçaments a 
peu en dia feiner en quatre categories: 250<IMD<1.000, 1.000<IMD<3.000, 
3.000<IMD<5.000 i 5.000<IMD<7.000. 

A cada categoria pertanyen els següents vials urbans: 

• 250<IMD<1.000: 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc 
Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli 
de Sant Francesc Xavier i la zona soci-sanitària. 
 

• 1.000<IMD<3.000: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i 
la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

• 3.000<IMD<5.000: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 
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• 5.000<IMD<7.000: 
 

� C/ de Jaume I. 
 

� C/ d'Isidor Macabich (zona exclusiva de vianants). 

 

 

4.3 EN BICICLETA 

Per a l’anàlisi de la demanda en bicicleta s’ha realitzat un comptatge d’aquests 
desplaçaments a partir dels mateixos 8 punts d’aforament manual utilitzats per a 
l’anàlisi de la demanda a peu. 

Com al cas anterior, amb les dades recollides s’ha elaborat un esquema d’intensitats 
mitjanes diàries dels desplaçaments en bicicleta produïts en dia feiner. En aquest cas, 
les dades encara disten més de les intensitats màximes que es registren als mesos de 
temporada alta degut a que mentre la població resident de l’illa de Formentera limita 
l’ús d’aquest mode de transport a l’oci, una part de turistes també l’utilitzen com a únic 
mode de desplaçament. 

Tot i així, en aquest cas les dades obtingudes també ens ajuden a detectar els 
principals itineraris ciclistes a la població de Sant Francesc Xavier. Els resultats 
obtinguts es presenten tan a la següent figura 4.10, com al plànol 4.3.1. A més, 
l’anàlisi complet es pot consultar a l’annex 3. Pla d'aforaments de Sant Francesc 
Xavier (Abril de 2011). 

 
Figura 4.10 Intensitats mitjanes diàries de desplaçaments en bicicleta en dia feiner. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Els vials urbans estudiats s'han classificat en tres categories segons la seva IMD de 
desplaçaments en bicicleta en dia feiner: 150<IMD<300, 300<IMD<450 i 
450<IMD<600. 

A cada categoria pertanyen els següents vials urbans: 

• 150<IMD<300: 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc 
Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli 
de Sant Francesc Xavier i la zona soci-sanitària. 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

� C/ d'Isidor Macabich (zona exclusiva de vianants). 
 

• 300<IMD<450: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i 
la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ de Jaume I. 
 

• 450<IMD<600: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 

 
 

4.4 TRANSPORT PÚBLIC 

Per a conèixer la demanda de transport públic existent s'ha recorregut a les dades 
disponibles a la Conselleria de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera. 
Això sí, l'administració no disposa de dades específiques per a la població de Sant 
Francesc Xavier, només existeix informació a nivell global de l'illa. 

La xarxa de transport públic de Formentera està composta per un servei d'autobús i un 
altre de taxis. El primer d'aquest està dividit en tres categories: servei d'autobús 
interurbà, servei d'autobús per a persones grans i servei d'autobús escolar. 

Seguidament s'exposa la demanda existent a l'illa de Formentera per a cada tipus de 
servei: 

 

4.4.1 SERVEI D'AUTOBÚS 

• SERVEI D'AUTOBÚS INTERURBÀ 
 

Des de la creació del Consell de Formentera l'any 2007, aquesta administració ha 
treballat per crear un transport d'autobús públic eficient i atractiu per a la població tan 
resident com turista. 
 
Fruit d'aquest esforç es registren les següents dades de demanda de transport. Es 
tracta del nombre de passatgers transportats en època hivernal, època estival i totals 
durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010. 
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Figura 4.11 Demanda del servei d'autobús interurbà. 

Any Passat. ep. hivernal 1 Passat. ep.  estival 2 Passat. totals 

2007 9.125 68.205 77.330 
2008 9.526 93.623 103.149 
2009 13.609 110.710 124.319 
2010 13.237 152.037 165.274 

1 Època hivernal: entre el 1 d'octubre i el 30 d'abril. 
2 Època estival: entre el 1 de maig i el 30 de setembre. 
Font: Conselleria de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera. 
 

Les dades anteriors marquen dues característiques clares en la demanda d'aquest 
servei: una marcada estacionalitat i un progressiu augment de la demanda. 

Pel que fa a l'estacionalitat, l'illa de Formentera es caracteritza per ser un important 
destí turístic la qual cosa queda palesa en la demanda de transport. A la següent 
figura 4.12 es pot observar com l'època estival concentra al voltant del 90% de la 
demanda anual, mentre que l'època hivernal només representa el restant 10%. 

 
Figura 4.12 Estacionalitat en la demanda del servei d'autobús interurbà . 

Any P. Hivern 1 % P. Totals P. Estiu 2 % P. Totals P. Totals 
2007 9.125 12% 68.205 88% 77.330 
2008 9.526 9% 93.623 91% 103.149 
2009 13.609 11% 110.710 89% 124.319 
2010 13.237 8% 152.037 92% 165.274 

1 Nombre de passatgers totals en època hivernal. 
2 Nombre de passatgers totals en època estival. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de passatgers totals aportades per la Conselleria 
de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera. 

 

Respecte al progressiu augment de la demanda, el treball realitzat per part de 
l'administració (augment i reestructuració de les freqüències) ha tingut una bona 
acollida per part de la població. 

A la següent figura 4.13 es poden observar els increments relatius de passatgers 
transportats que es produeixen any rere any a les diferents èpoques de l'any. 

 
Figura 4.13 Increments relatius de la demanda del servei d'autobús interurbà. 

Any P. Hivern  
∆P. Hivern*  P. Estiu  

∆P. Estiu* P. Totals ∆P. Totals*  

2007 9.125 -- 68.205 -- 77.330 -- 
2008 9.526 4% 93.623 37% 103.149 33% 
2009 13.609 43% 110.710 18% 124.319 21% 
2010 13.237 -3% 152.037 37% 165.274 33% 

* Increment dels passatgers en % respecte a l'any anterior. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de passatgers totals aportades per la Conselleria 
de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera. 
 

Com es pot observar, es produeixen any rere any uns augments continuats de 
demanda a totes les èpoques de l'any a excepció de l'època hivernal de l'any 2010. 
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Finalment, a la següent figura 4.14 es mostra l'augment de la demanda del servei 
d'autobús interurbà produït des de la creació del nou Consell Insular de Formentera. 
Com a dada final cal destacar aquests 165.274 passatgers anuals a l'any 2010, 
demanda que representa un augment del 114% respecte a les dades de l'any 2007. 

 
Figura 4.14 Increments relatius de la demanda del servei d'autobús interurbà (II). 

Any P. Hivern  
∆P. Hivern* P. Estiu  

∆P. Estiu* P. Totals ∆P. Totals*  

2007 9.125 -- 68.205 -- 77.330 -- 
2010 13.237 45% 152.037 123% 165.274 114% 

* Increment dels passatgers en % respecte a l'any 2007. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de passatgers totals aportades per la Conselleria 
de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera. 

 

• SERVEI D'AUTOBÚS PER A PERSONES GRANS 
 

Aquest servei de microbusos a la demanda per a persones grans que viuen a zones 
rurals va contar durant l'any 2010 amb un total de 4.552 usuaris. 

 
 

• SERVEI D'AUTOBÚS ESCOLAR 

El servei d'autobús escolar dona servei als estudiants dels dos centres d'educació 
obligatòria existents a la població de Sant Francesc Xavier, el C.P. Mestre Lluís 
Andreu amb 397 alumnes matriculats i el IES Marc Ferrer que consta de 371 alumnes. 

Aquest servei disposa de 2 autobusos i 2 microbusos els quals ofereixen 4 expedicions 
de 136 places. Dues expedicions d'anada, d'arribada a les 8h i 9h, i  dues expedicions 
de tornada, de sortida a les 14h i 15h. 

 

4.4.2 SERVEI DE TAXI 

No existeixen dades de demanda d'aquest servei. Tot i així, segons l'exposa't a 
l'anterior apartat d'anàlisi de l'oferta, aquest servei està marcat per una gran 
estacionalitat al igual que el servei d'autobús interurbà.  

 

 

4.5 VEHICLE A MOTOR PRIVAT 

Per a l'anàlisi de la demanda en vehicle a motor privat s'ha treballat amb dos 
documents diferents. Per una banda, s'ha consultat el Pla d'aforaments de Formentera 
i, per l'altra, s'ha realitzat el Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier. 

Aquest dos estudis es complementen ja que mentre el Pla d'aforaments de 
Formentera aporta informació de la demanda de mobilitat existent a les vies d'entrada i 
sortida de la població, el Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier proporciona 
informació de la demanda de mobilitat interior existent.  
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PLA D'AFORAMENTS DE FORMENTERA 

Pel que fa a la població de Sant Francesc Xavier, el treball de camp va consistir en la 
realització de 3 aforaments automàtics als principals punts d'accés i sortida de la 
població i un aforament manual a la principal intersecció de la població. 

La localització d'aquest punts d'aforament poden ser observats tan al plànol 4.1.1, com 
a la següent figura 4.15. 

 
Figura 4.15  Punts d'aforament automàtic i manual. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Degut a la col·locació d'aquests aforaments automàtics a les principals vies d'accés i 
sortida de la població, aquest estudi proporciona informació sobre els desplaçaments 
de connexió existents entre la població de Sant Francesc Xavier i la resta de l'illa.  

A més, aquest estudi va realitzar el seu treball de camp en plena temporada turística, a 
finals de juliol de 2009, motiu pel qual es van enregistrar les dades de major demanda 
de mobilitat que es produeixen al llarg de l'any a l'illa de Formentera. 

Segons els resultats obtinguts a aquest estudi, a la població de Sant Francesc Xavier 
es realitzen diàriament un total de 40.523 desplaçaments de connexió entre aquesta 
població i la resta de l'illa mitjançant la xarxa viària principal. 

Figura 4.16  IMD promig setmanal. 

Eix Aforament  Promig Setmanal  Proporció  
Sant Francesc - La Savina 1 14.209 veh. 35,0% 

Sant Francesc - Sant Ferran 2 18.869 veh. 46,6% 
Sant Francesc - Es Cap de Barbaria 3 7.445 veh. 18,4% 

Desplaçaments totals 40.523 veh. 100% 
 Font: Pla d'aforaments de Formentera. 
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Com es pot veure a la taula anterior, la major concentració de vehicles es dóna al punt 
d'accés/sortida de l'eix Sant Francesc - Sant Ferran amb 18.869 desplaçaments al dia, 
els quals representen el 46,6% del total. 

Amb un total de 14.209 desplaçaments diaris, el segon accés/sortida amb major 
concentració de vehicles es troba a l'eix Sant Francesc - La Savina. Per últim, 
l'accés/sortida amb un nombre menor de desplaçaments, 7.445 vehicles/dia, es troba 
a l'eix Sant Francesc - Es Cap de Barbaria. 

Finalment, pel que fa a la principal intersecció de la població (rotonda del nucli de Sant 
Francesc), aquesta es caracteritza per tenir un funcionament acceptable ja que 
presenta uns nivells de servei no superiors al nivell C.  

 

PLA D'AFORAMENTS DE SANT FRANCESC XAVIER 

Per a l'anàlisi de la demanda de mobilitat interna en vehicle a motor privat es va 
realitzar un comptatge d'aquest desplaçaments a partir de 7 punts d'aforament manual 
situats als principals itineraris vehiculars de la població de Sant Francesc Xavier. 

D’aquest punts d’aforament, 3 s’han realitzat a la xarxa urbana del nucli de Sant 
Francesc Xavier, 3 es situaren als diferents vials de connexió existents entre el nucli 
principal i la resta de zones adjuntes i l'últim al creuament existent entre la Carretera 
Nacional PM-820 i el Camí de s'Estany. 

D’aquest forma i com es pot veure a la següent figura 4.17 i al plànol 4.5.1, els punts 
d'aforament es van situar concretament als següents vials urbans: 

• punt 1 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Zona d’equip. i escoles. 
 

• punt 2 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Urb. de ses Bardetes. 
 

• punt 3 al vial de connexió nucli de St. Francesc – Zona soci-sanitària. 
 

• punt 4 al creuament existent entre la Nacional PM-820 i el Camí de s'Estany. 
 

• punts 5 i 6 a la xarxa viària interna secundària (nucli de St. Francesc). 
 

• punt 7 a la xarxa viària interna principal (nucli de St. Francesc). 

 

Amb les dades recollides s’ha elaborat un esquema d’intensitats mitjanes diàries dels 
desplaçaments en vehicle a motor privat produïts en dia feiner. La realització d’aquest 
anàlisi va tenir lloc durant la segona quinzena del més d’abril de l’any 2011; per la qual 
cosa, tot i que les dades disten molt de les intensitats màximes que es registren als 
mesos de temporada alta, aquestes ens ajudem a diferenciar les intensitats relatives 
presents entre les diferents tipologies de carrers existents. 

Els resultats obtinguts es presenten tan a la següent figura 4.18, com al plànol 4.5.1. A 
més, l’anàlisi complet es pot consultar a l’annex 3. Pla d'aforaments de Sant Francesc 
Xavier (Abril de 2011). 
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Figura 4.17 Situació dels punts d’aforament manual. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

 

Figura 4.18 Intensitats mitjanes diàries de desplaçaments en vehicle a motor privat, dia feiner. 

 
Font: Elaboració pròpia. 



Capítol  4                                                                                                                  Anàlisi de la demanda 

86 

Els vials urbans estudiats s'han classificat en tres categories diferents segons la seva 
IMD de desplaçaments en vehicle a motor privat en dia feiner: 500<IMD<3.000, 
3.000<IMD<5.500 i 5.500<IMD<8.000. 

A cada categoria pertanyen els següents vials urbans: 

• 500<IMD<3.000: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i 
la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc 
Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli 
de Sant Francesc Xavier i la zona soci-sanitària. 
 

� Camí de s'Estany (creuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i 
el Camí de s'Estany). 
 

• 3.000<IMD<5.500: 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

• 5.500<IMD<8.000: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 

 

Per últim, pel que fa als desplaçaments en vehicle pesat, a la població de Sant 
Francesc Xavier aquest tipus de desplaçaments es concentren a la xarxa viària interna 
principal, al carrer del Pla del Rei i a la travessera urbana que forma la Carretera 
Nacional PM-820 al seu pas per la població. Aquest tipus de desplaçaments arriben a 
representar el 7% de la mobilitat total segons el Pla d'aforaments de Formentera i les 
dades recollides al Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier. 

A més, també cal destacar l'avinguda Vuit d'Agost en la qual els desplaçaments 
d'aquest tipus de vehicles tenen també una representació important; sempre segons 
les dades recollides al Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier. 

 

 

4.6 APARCAMENT 

Per a l'anàlisi de la demanda d'aparcament a la població de Sant Francesc Xavier 
s'han realitzat una sèrie de comptatges en hora punta. Cal tenir en compte que 
aquesta població està dividida en 4 nuclis diferents amb característiques pròpies, la 
qual cosa fa que les hores punta de demanda d'aparcament no coincideixin alhora a 
tots els nuclis. 

Els resultats obtinguts a partir d'aquest comptatges en hora punta es presenten a 
continuació. A més, l’anàlisi complet es pot consultar a l’annex 4. Demanda 
d'aparcament a Sant Francesc Xavier (Abril de 2011). 
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NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER 

El nucli de Sant Francesc Xavier es caracteritza per tenir l'hora punta de demanda 
d'aparcament entre les 11h i les 12h del matí. Això es degut a la funcionalitat 
eminentment econòmica pròpia d'aquest nucli. 

Durant aquest moment del dia l'aparcament en via pública es troba majoritàriament 
ocupat i les úniques places d'aparcament lliures disponibles es troben als pàrkings 
públics en superfície. Per aquest motiu, la demanda d'aparcament en hora punta es 
calcularà sumant el 95% de les places existents en la via pública (ja que normalment 
sempre hi  haurà alguna plaça lliure) i les places ocupades als pàrkings públics. 

D'aquesta forma, de les 496 places d'aparcament existents a la via pública s'ocupen 
471 places en hora punta. Pel que fa a les places d'aparcament ocupades en pàrkings 
públics, segons l'aforament realitzat, s'ocupen 529 places en hora punta. 

Finalment, al nucli de Sant Francesc Xavier existeix una demanda de 1.000 places 
d'aparcament en hora punta. Es deu tenir en compta que aquesta demanda ascendeix 
en els mesos de temporada alta. 

 

ZONA D'EQUIPAMENTS I ESCOLES 

La zona d'equipaments i escoles es caracteritza per tenir com a interval de màxima 
demanda d'aparcament les hores compreses entre les 9h i les 14h del matí, horari 
escolar. Això es degut a que en aquesta zona adjunta es troben situats el C.P. Mestre 
Lluís Andreu, l'escoleta Sa Miranda i diferents oficines administratives. 

Durant el interval de temps de màxima demanda d'aparcament, la via pública es troba 
majoritàriament ocupada i les úniques places lliures disponibles es troben als pàrkings 
públics en superfície. Per aquest motiu, la demanda d'aparcament en hora punta es 
calcularà sumant el 95% de les places existents en la via pública (ja que normalment 
sempre hi  haurà alguna plaça lliure) i les places ocupades als pàrkings públics. 

D'aquesta forma, de les 42 places d'aparcament existents a la via pública s'ocupen 40 
places en hora punta. Pel que fa a les places d'aparcament ocupades en pàrkings 
públics, segons l'aforament realitzat, s'ocupen 38 places en hora punta. 

Finalment, a la zona d'equipaments i escoles existeix una demanda de 78 places 
d'aparcament en hora punta. 

 

URBANITZACIÓ DE SES BARDETES 

La urbanització de ses Bardetes es caracteritza per tenir la màxima demanda 
d'aparcament en horari nocturn. Això es degut a la funcionalitat residencial 
característica de la zona. 

Tot i que a la urbanització de ses Bardetes no existeix cap zona reservada per a 
l'aparcament a la via pública, els residents de la zona aparquen en aquesta de forma 
indisciplinada. 

D'aquesta forma, de les 102 places d'aparcament indisciplinat existents a la via pública 
s'ocupen 71 places en hora punta. Pel que fa a les places d'aparcament ocupades en 
pàrkings públics, segons l'aforament realitzat, s'ocupen 11 places en hora punta. 
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Finalment, a la urbanització de ses Bardetes existeix una demanda de 82 places 
d'aparcament en hora punta. 

 

ZONA SOCI-SANITÀRIA 

La zona soci-sanitària es caracteritza per tenir l'hora punta de demanda d'aparcament 
entre les 11h i les 12h del matí. Això es degut a que en aquest moment del dia es 
produeix la major afluència de pacients a l'Hospital de Formentera. 

De les 55 places d'aparcament existents a la via pública s'ocupen 42 places en hora 
punta. Pel que fa a les places d'aparcament ocupades en pàrkings públics, segons 
l'aforament realitzat, s'ocupen 9 places en hora punta. 

Finalment, a la zona soci-sanitària existeix una demanda de 51 places d'aparcament 
en hora punta. 
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CAPÍTOL 5 

CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE MOBILITAT 
 

5.1 CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA ACTUAL DE MOBILITAT 

Sant Francesc Xavier es caracteritza per ser una petita població de 1.539 habitants 
formada per 4 nuclis edificats diferenciats. El principal d'aquests 4 nuclis és el de Sant 
Francesc Xavier, que dona nom a la població i es considerat la capital de l'illa de 
Formentera. 

Com a capital de Formentera, aquest nucli de Sant Francesc Xavier concentra la major 
part dels serveis públics i dels equipaments de l'illa, a més, d'una gran activitat 
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comercial  que el converteixen en un gran centre d'atracció de viatges a nivell global 
de tot el territori insular. 

Arrel d'aquestes petites dimensions del nucli, el qual queda inscrit dins un 
circumferència de 380m de radi, i de l'important poblament dispers existent a l'illa de 
Formentera, la mobilitat del nucli de Sant Francesc Xavier es caracteritza per 
presentar uns desplaçaments de connexió (accés i sortida) realitzats mitjançant vehicle 
a motor privat i transport públic, molt superiors els primers, i uns desplaçaments 
interns realitzats a peu. 

Pel que fa a la resta de nuclis, aquests també es caracteritzen per posseir el mateix 
tipus de mobilitat que el nucli principal. Tant la zona d'equipaments i escoles com la 
zona soci-sanitària són centres d'atracció de viatges, mentre la urbanització de ses 
Bardetes és un centre de generació de viatges. 

Respecte als desplaçaments de connexió entre els nuclis edificats que formen la 
població de Sant Francesc Xavier, aquests es realitzen principalment en vehicle a 
motor privat; tot i a les ja esmentades petites dimensions de la població de Sant 
Francesc Xavier, la qual queda inscrita dins una circumferència de 800m de radi. Una 
petita part d'aquests desplaçaments es realitzen a peu i en bicicleta. 

Una vegada presentada la caracterització del sistema actual de mobilitat global, es 
realitzarà per separat una caracterització més acurada de la mobilitat en cada mode de 
transport i de l'aparcament, a més, d'un estudi del nivell de seguretat viària existent. 

 

5.2 MOBILITAT A PEU 

La mobilitat a peu es el principal mode de transport utilitzat per als desplaçaments 
interns al nucli de Sant Francesc Xavier. Les petites dimensions del nucli i la 
inexistència de grans pendents afavoreixen i fan molt atractius aquests tipus de 
desplaçaments tant per la mobilitat obligada com per la no obligada.  

L'espai destinat a la mobilitat dels vianants està format per les voreres i els carrers que 
conformen la zona exclusiva per a vianants. També afavoreix a la mobilitat a peu el fet 
que tots aquest espais es troben en un bon estat de conservació, encara que també 
existeix algun que altre inconvenient a tenir en compte. 

Entre aquests inconvenients, destaca un descompensat repartiment de l'espai viari en  
el qual es reserva la major part d'aquest a la mobilitat en vehicle a motor. Una 
conseqüència directa d'aquest fet és l'existència d'unes amplades de vorera 
insuficients a la major part dels carrers de la població. 

Un altre inconvenient important es la presència d'un espai destinat a la mobilitat dels 
vianants el qual, en la seva gran majoria, no està adaptat a persones amb problemes 
de mobilitat. Exemples d'aquesta problemàtica són, entre altres, la casi nul·la 
existència de passos de vianants adaptats i la presència de graons aïllats en els 
itineraris de vianants. 

Pel que fa a la demanda de mobilitat a peu, la major part dels desplaçaments es 
concentren a la zona exclusiva de vianants existent; degut a que aquesta es troba a la 
zona del cas antic i, a més, està reservada únicament per a la circulació de vianants i 
bicicletes. 
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També tenen una important demanda els carrers del Pla del Rei i l'avinguda Vuit 
d'Agost; degut a que, a aquests vials urbans, existeix una important oferta comercial, a 
la vegada, que consten d'unes amplies voreres. 

Amb una menor demanda trobem el carrer de Sant Joan el qual manca tant d'activitat 
comercial, com d'espais reservats per a vianants. 

Respecte a la resta de zones adjuntes, la mobilitat interna, tant obligada com no 
obligada,  també es caracteritza principalment per realitzar-se a peu, però el nombre 
de desplaçaments en aquestes és molt inferior respecte al nucli principal. 

Finalment, pel que fa als vials de connexió, el nombre de desplaçaments a peu també 
es bastant baix a excepció del vial de connexió existent entre el nucli de Sant Francesc 
Xavier i la zona d'equipaments i escoles. Per aquestes vies, els desplaçaments es 
realitzen principalment en vehicle a motor privat, i fets com la inexistència de vorera al 
vial de connexió existent entre el nucli principal i la zona soci-sanitària no ajuden a 
invertir la situació. 

 

5.3 MOBILITAT EN BICICLETA 

La bicicleta es un mode de transport present a la població de Sant Francesc Xavier; 
encara que la demanda de mobilitat en aquest mode es baixa en comparació a les 
oportunitats que ofereixen les característiques territorials i orogràfiques existents a la 
zona. 

Per una banda, la població resident a l'illa de Formentera limita l'ús d'aquest mode de 
transport a l'oci, per la qual cosa la mobilitat obligada realitzada mitjançant la bicicleta 
és pràcticament nul·la. 

Per una altra banda, en els mesos d'estiu la demanda de mobilitat augmenta degut a 
que des de l'administració i diferents empreses privades es ven la bicicleta als turistes 
com el millor mode de transport per gaudir de Formentera. 

D'aquesta forma, durant la temporada turística, a més d'augmentar la demanda de 
mobilitat en bicicleta per satisfer la mobilitat no obligada amb una finalitat ociosa, 
apareix també un nombre de turistes que utilitza aquest mode de transport com a únic 
mode de desplaçament. 

L'espai destinat per a la mobilitat en bicicleta està format pel carril bici no segregat de 
la Carretera Nacional PM-820 i pels diferents camins verds que existeixen als límits de 
la població de Sant Francesc Xavier. La concepció d'aquestes vies es bona des del 
punt de vista de la mobilitat en bicicleta, però al no formar una xarxa, actualment la 
seva utilitat no acaba de ser òptima. 

Els principals problemes de circulació a la població es donen al carrer del Pla del Rei i 
a l'avinguda Vuit d'Agost, els quals concentren la major part dels desplaçaments, tant 
en bicicleta com en vehicle a motor, i manquen d'espais reservats per a la mobilitat en 
bicicleta. 

Pel que fa a la resta de vials urbans, la demanda de mobilitat és apreciablement menor 
i és considera segura la convivència entre bicicletes i vehicles a motor. 

Per acabar, en aquests moments no existeix una oferta adequada d'aparcaments per a 
bicicletes, tant en origen com en destí, que cobreixi tota la població. Aquest es un altre 
aspecte important que impedeix un desplaçament òptim i atractiu en bicicleta. 
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5.4 TRANSPORT PÚBLIC 

El transport públic és un tipus de mobilitat que actualment va en augment a l'illa de 
Formentera. Des de l'any 2007, any de creació del nou Consell Insular de Formentera, 
l'administració pren consciència de la necessitat d'oferir un servei de transport públic 
de qualitat, cosa que fins aquell moment aquest era un tema que romania oblidat per 
part de l'administració insular. 

Durant aquests anys s'ha implantat un servei d'autobús públic eficient i atractiu per a la 
població tant resident com turista. Cal destacar que aquest fet s'ha aconseguit, entre 
altres coses, mitjançant la incorporació de l'illa de Formentera al programa de mobilitat 
europeu Flipper. 

Aquest nou servei està format per un servei d'autobús interurbà, un servei d'autobús 
per a persones grans i un servei d'autobús escolar. Pel que fa al servei d'autobús 
interurbà, degut a la gran estacionalitat existent a Formentera, aquest ha consistit en la 
implementació d'un servei a la demanda al hivern, mentre que a l'estiu es basarà en un 
sistema convencional d'horaris amb l'augment de les freqüències. 

Respecte al servei d'autobús per a persones grans, aquesta prestació pretén 
proporcionar un important servei social de transport públic a totes aquelles persones 
jubilades que resideixen a zones de l'illa disseminades i allunyades de les línies de 
transport públic convencionals. 

Per últim, el servei d'autobús escolar persegueix facilitar el transport públic gratuït a 
tots els estudiants de l'illa que viuen fora del nucli de Sant Francesc Xavier, tant en 
altres poblacions com a zones disseminades. 

Tot aquest esforç per part de l'administració per crear un sistema de transport atractiu 
per a la població de l'illa ha tingut per part d'aquesta una molt bona acollida. Exemples 
d'aquesta bona resposta han sigut els grans augments continuats de passatgers 
transportats que s'enregistren any rere any. 

Tot l'exposa't fins ara, caracteritza el transport públic a l'illa de Formentera com un 
servei que dona resposta a la demanda de desplaçaments de connexió existents entre 
diferents poblacions i entre les poblacions i les zones d'habitatge disseminat. 

Finalment, pel que fa al servei de taxi, aquest també respon a una demanda important 
de desplaçaments de connexió i, com el servei d'autobús interurbà, aquest també està 
marcat per una important estacionalitat de la demanda.  

 

5.5 VEHICLE A MOTOR PRIVAT 

El vehicle a motor privat es el principal mode de transport utilitzat per als 
desplaçaments de connexió que es realitzen entre la població de Sant Francesc Xavier 
i la resta de zones de l'illa. 

Els motius que afavoreixen i propicien aquest tipus de mobilitat per sobre dels altres 
tipus són principalment dos. En primer lloc, el nucli de Sant Francesc Xavier, 
considerat capital de Formentera, es caracteritza per ser uns dels principals centres 
d'atracció de viatges de l'illa i, en segon lloc, l'illa es particularitza per posseir un 
poblament disseminat molt important. 

Per una altra banda, la situació de Sant Francesc Xavier dins la xarxa viària de l'illa de 
Formentera converteix a la població en un dels principals nodes de distribució de la 
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circulació. Aquesta població i en concret el nucli de Sant Francesc Xavier suporta una 
gran quantitat de circulació de pas, la qual arriba a col·lapsar alguns dels vials urbans 
més importants. 

El viari urbà de la població de Sant Francesc Xavier està format per tres categories 
que es diferencien segons la importància del carrer i els usos destinats a aquests. 
D'aquesta forma existeixen la xarxa viària interna principal, la xarxa viària interna 
secundària i la xarxa viària interna terciària. 

La primera d'aquestes, la xarxa viària interna principal, fa referència a aquells vials 
urbans destinats a garantir la connexió del nucli amb la xarxa viària externa principal. 
Degut a la seva funció, aquests vials suporten una gran quantitat de trànsit, tant intern 
com de passada, i per aquest motiu es produeixen importants problemes de congestió 
al carrer del Pla del Rei. 

Pel que fa a la xarxa viària interna secundària, aquesta està formada per aquells vials 
urbans que actuen com a distribuïdors del trànsit intern de la població. Entre aquest 
vials es troben les vies de connexió existents entre el nucli principal i la resta de zones 
adjuntes. 

Finalment, la xarxa viària interna terciària fa referència a aquells vials urbans de 
caràcter veïnal que garanteixen l’accés als habitatges. En aquestes dues últimes 
categories els problemes de congestió són casi inexistents, a excepció de la zona 
d'equipaments i escoles a les hores punta d'entrada i sortida a l'escola. 

D'aquesta forma, es pot concloure, que la població de Sant Francesc Xavier es 
caracteritza per posseir una bona connexió viària amb la resta de poblacions i zones 
d'habitatge disseminat de l'illa. A la vegada, aquesta també posseeix una mobilitat 
fluida en vehicle a motor privat a la xarxa viària externa,  però de cara a la xarxa 
interna s'evidencien alguns problemes localitzats de congestió. 

 

5.6 APARCAMENT 

La població de Sant Francesc Xavier es caracteritza per tenir una gran demanda 
d’aparcament degut a la gran quantitat de viatges que atreu. Una conseqüència directa 
d’aquesta elevada demanda d’aparcament és la falta d’espai reservat per aquesta 
finalitat a la via pública. 

Per donar resposta a aquesta demanda, al nucli de Sant Francesc Xavier s’ha optat 
per l’obertura de varis pàrkings públics en superfície situats als límits de la població. 
Tot i així, segueix existint un important aparcament indisciplinat en doble fila a la gran 
majoria de vials urbans. 

Pel que fa a les zones adjuntes d’equipaments i escoles i soci-sanitària, aquestes 
també pateixen una falta important d’espai per a aparcament a la via pública. En 
aquests casos també s’ha recorregut a la mateixa solució anterior d’obertura de 
pàrkings públics. La diferència amb el nucli principal es que en aquest zones no es 
produeix aquest aparcament indisciplinat. 

Per últim, la urbanització de ses Bardetes és la zona que presenta uns majors 
problemes en quant a l’aparcament ja que aquesta manca de cap zona reserva per 
aquesta finalitat a la via pública. En aquest cas no s’ha plantejat cap tipus de solució 
per aquest problema, la qual cosa provoca l’existència d’aparcament indisciplinat a la 
via pública en llocs no habilitats a tal efecte. 
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L’obertura de pàrkings públics en superfície a la major part dels nuclis urbans ha 
resultat la solució més eficient de cara a minvar o solucionar la problemàtica de 
l’aparcament. A més, la ubicació d’aquest pàrkings als límits dels nuclis resulta idònia 
ja que així es disminueix la quantitat de trànsit circulant per l’interior de la població. 

Tot i aquestes avantatges, aquesta mesura adoptada només aporta una solució a curt 
termini ja que aquests nous pàrkings estan situats a sòl privat urbanitzable; i, una 
vegada que els propietaris d’aquest sòl decideixin exercir el seu dret a urbanitzar, és 
tornarà a la situació de partida. 

Altres problemes detectats a la població són la casi inexistència d’aparcaments 
segregats per a motocicletes i la infrautilització dels aparcaments privats existents als 
edificis de nova construcció. 

En un altre sentit, pel que fa a les places d’aparcament reservades per a diferents 
activitats i col·lectius, a la població de Sant Francesc Xavier existeixen aparcaments 
reservats per a càrrega i descàrrega, minusvàlids, autoritats i vehicles elèctrics. 

Pel que fa als primers, existeixen una sèrie de zones reservades per a càrrega i 
descàrrega, la ubicació de les quals es bastant encertada ja que es concentren als 
principals carrers comercials. 

En quant a l’aparcament reservat per a minusvàlids, aquest no es troba tan ben repartit 
al llarg de tota la població, existeixen zones sense cobertura, i els existents no 
s’adapten correctament a les necessitats dels seus usuaris. 

L’aparcament per a autoritats són aquelles places d’aparcament reservades per al cos 
de policia i aquestes es situen als punts concrets on aquest cos es desplaça amb 
freqüència i necessita actuar amb rapidesa, com per exemple a l’hospital. 

Finalment, l’illa de Formentera s’ha mostrat pionera en la implementació del vehicle 
elèctric. La principal actuació realitzada per incentivar aquest tipus de vehicles ha 
estat, en una primera fase, la creació d’una xarxa de punts de recàrrega a nivell 
insular. La població de Sant Francesc Xavier està present dins aquesta xarxa amb la 
presència de dos punts de recarrega elèctrica. 

 

5.7 SEGURETAT VIÀRIA 

A la xarxa viària de la població de Sant Francesc Xavier no es registren problemes 
importants de seguritat viària, de forma que el nivell d’accidentalitat a la vialitat interna 
es caracteritza per ser baix. Però, tot i això, s’han detectats alguns itineraris d’alt risc 
d’accidentalitat i diverses cruïlles amb problemes de visibilitat i/o disseny inadequat. 

Per una banda, s’han detectat com a itineraris d’alt risc d’accidentalitat el carrer del Pla 
del Rei, l’avinguda Vuit d’Agost al seu tram inicial davant del supermercat Eroski i 
l’avinguda de Portossalè al seu pas per la zona d’equipaments i escoles: 

 
• Carrer del Pla del Rei 

 

Vial urbà pertanyent a la xarxa viària interna principal al qual s’enregistren 
unes de les intensitats de trànsit més altes de la població degut a la circulació 
interna i de pas existent. 
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A més, a aquest vial també s’hi concentra una gran quantitat de 
desplaçaments a peu i en bicicleta, amb la qual cosa es produeixen 
repetidament conflictes circulatoris entre els diferents modes de transport. 
 

Recentment, la instal·lació de passos de vianants elevats ha ajudat a millorar 
la convivència entre els diferents modes de transport que s’hi registren. 
 

• Avinguda Vuit d’Agost 
 

Vial urbà pertanyent a la xarxa viària interna secundària al qual també s’hi 
registren unes de les intensitats més elevades de desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

Aquesta gran intensitat de desplaçaments realitzats en diferents modes de 
transport sovint ocasiona conflictes de circulació. Aquests conflictes es 
produeixen principalment a l’altura del supermercat Eroski, punt de major 
concentració de desplaçaments. 
 

• Avinguda de Portossalè 
 

Vial urbà pertanyent a la xarxa viària interna secundària. En aquest vial es 
produeixen en hora punta, i a l’altura de la zona de les escoles, importants 
conflictes entre vianants i vehicles motoritzats. 
 

Les hores punta coincideixen amb les hores d’entrada i sortida a l’escola, 
moments en els quals coexisteixen una gran quantitat de desplaçaments 
vehiculars i desplaçaments a peu d'estudiants de parvulari i primària. 

 

Per una altra banda, existeixen greus problemes de visibilitat a varies cruïlles de la 
població. El principal problema es troba a l'entrada sud al nucli de Sant Francesc 
Xavier, a l'anomenada cruïlla des Mal Pas, al qual conflueixen la carretera PM-820-1, 
el camí d'es Mal Pas i un vial urbà d'accés al carrer d'Isidor Macabich. 

Altres cruïlles problemàtiques són les existents entre el carrer d'Isidor Macabich i els 
carrers de Sant Joan, l'avinguda Vuit d'Agost i el vial urbà d'accés a la carretera PM-
820-1.  

A aquestes també cal afegir els encreuaments existents al carrer dels Molins de sa 
Miranda amb l'avinguda Vuït d'Agost i el Carrer de Sant Joan. Per últim, també es 
donen problemes de visibilitat a la cruïlla existent a la zona de la urbanització de sa 
Senieta entre els carrers de Sant Joan, d'Antoni Blanch i l'avinguda Vuit d'Agost. 

Finalment, cal destacar dues problemàtiques més, existents a diferents cruïlles de la 
població. En primer lloc, l'alt risc d'accidentalitat existent a l'encreuament de la 
Carretera Nacional PM-820 amb el camí de s'Estany i, en segon lloc, el disseny 
inadequat de la rotonda del nucli de Sant Francesc Xavier. 

En quant a la cruïlla existent entre la Carretera Nacional PM-820 i el camí de s'Estany,  
a aquesta existeix un alt risc d'accidentalitat degut, segons es pot observar al Pla 
d'aforaments de Sant Francesc Xavier, a la gran quantitat de girs que s'hi donen. 

Aquesta punt problemàtic d'accés a la zona soci-sanitària es podria eradicar fàcilment 
gràcies a que, a tan sols 250 metres d'aquest, s'ha construït una nova rotonda d'accés 
a la mateixa zona. 

Pel que fa a la rotonda del nucli de Sant Francesc Xavier, aquesta presenta un 
inadequat disseny d'accessos i sortides. A principis de  l'any 2011 es va dur a terme 
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una reordenació interior de la circulació a la part nord d'aquest nucli en la qual es van 
modificar varis dels accessos a la rotonda. 

Aquesta reordenació ha eliminat els importants problemes de congestió que s'hi 
donaven  a la zona, però en conseqüència, dificulten la mobilitat vehicular a la rotonda 
ja que s'han disminuït considerablement els radis de gir dels accessos/sortides al 
carrer de Santa Maria i a la Carretera Nacional PM-820 en direcció a La Savina.
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CAPÍTOL 6 

DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 
 

6.1 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Una vegada realitzada la caracterització del sistema de mobilitat de la població de 
Sant Francesc Xavier, en aquest apartat es durà a terme una diagnosi de la situació 
actual amb la qual es detectaran els diferents punts forts i punts febles existents. 

Es tractaran per separat els diferents modes de transport presents, l'aparcament i el 
nivell de seguretat viària. 
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6.1.1 MOBILITAT A PEU 

 

PUNTS FORTS: 

• La mida de la població de Sant Francesc Xavier fa de la mobilitat a peu el mode 
més eficient per als desplaçaments de caràcter intern. 
 

• L'orografia i el pendent dels carrers no dificulta els desplaçaments a peu ja que la 
major part dels vials de la població compten amb un pendent suau, apte per a 
aquests tipus de desplaçaments. 
 

• Existència d'una zona exclusiva per a vianants a la zona del casc antic, la qual 
cosa potència un tipus de mobilitat més sostenible a l'interior de la població. 
 

• Existència d'un bon estat de conservació de les voreres existents. 
 

• Existència de passos de vianants elevats al carrer del Pla del Rei, carrer 
pertanyent a la xarxa viària interna principal i pel qual discorre una gran quantitat 
de circulació de pas. 

 

PUNTS FEBLES: 

• Potenciació a nivell global de la població de la mobilitat en vehicle motoritzat. 
Només es destina a la mobilitat a peu el 29% de l'espai vial. 
 

• Manca d'espais reservats per a vianants al carrer de Sant Joan, a la urbanització 
de ses Bardetes, al vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la 
zona soci-sanitària i a la Carretera Nacional PM-820 al seu pas per la població. 
 

• Amplada de vorera insuficient a una gran part dels itineraris de vianants existents. 
La gran majoria de voreres no compleixen l'amplada mínima de 1,8m. 
 

• Existència d'una gran majoria de passos de vianants no adaptats. 
 

• Presència d'esglaons aïllats als itineraris de vianants. 
 

• Presència de voreres amb diferent nivells. 
 

• Presència de trams de vorera aïllats. 
 

• Presència de trams de vorera interromputs. 
 

• Presència de mobiliari urbà i/o vegetació que obstaculitza el recorregut natural dels 
desplaçaments a peu. 
 

• Presència d'una gran quantitat d'equipaments municipals amb accessos no 
adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. 
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6.1.2 MOBILITAT EN BICICLETA 

 

PUNTS FORTS: 

• La mida de la població de Sant Francesc Xavier fa de la mobilitat en bicicleta un 
dels modes de transport més eficients per als desplaçaments de connexió entre els 
diferents nuclis edificats. 
 

• Existència al voltant de la població d'una sèrie de camins, entre ells 4 camins 
verds, que possibiliten la connexió en bicicleta de la població amb l'habitatge 
disseminat més proper. 
 

• L'orografia i el pendent dels carrers no dificulta els desplaçaments en bicicleta ja 
que la major part dels vials de la població compten amb un pendent suau, apte per 
a aquests tipus de desplaçaments. 
 

• Existència de vorals adaptats per a la circulació de bicicletes a la Carretera 
Nacional PM-820. 
 

• Existència d'una zona exclusiva per a vianants a la zona del casc antic. 
 

Els carrers d’aquesta zona consten d’una única plataforma i la seva amplada 
permet la coexistència de vianants i bicicletes, la qual cosa potència un tipus de 
mobilitat més sostenible a l'interior de la població. 
 

• Es considera segura la convivència entre vehicles a motor i bicicletes a la majoria 
de vials del nucli, exceptuant el carrer del Pla del Rei i l’avinguda Vuit d’Agost. 

 

PUNTS FEBLES: 

• Sant Francesc Xavier disposa d'un territori i d'una orografia ideal per la mobilitat en 
bicicleta, però manca d'infraestructures específiques per aquesta. 
 

• Inexistència d'espai reservat per a la circulació de bicicletes al carrer del Pla del 
Rei i a l'avinguda Vuit d'Agost. 
 

• Inexistència d'espai reservat per a la circulació de bicicletes als vials de connexió 
existents entre el nucli principal i les zones adjuntes. 
 

• Tot i l'existència de carril bici a la Carretera Nacional PM-820, en aquesta via la 
mobilitat en bicicleta es veu amenaçada per la mobilitat en vehicle privat. 
 

• Inexistència d'una oferta adequada d'aparcaments per a bicicletes que cobreixi tota 
la població. 
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6.1.3 TRANSPORT PÚBLIC 

 

PUNTS FORTS: 

• Existència d'un servei de transport públic interurbà eficient que connecta la 
població de Sant Francesc Xavier amb la resta de poblacions urbanes i zones 
d'interès turístics de l'illa. 
 

• Implementació del servei a la demanda al servei d'autobús en època hivernal. Amb 
la finalitat de poder oferir un nombre més elevat d'expedicions, economitzant el que 
suposa una flota d’autobusos circulant de buit. 
 

• Localització de la parada d'autobús de la població de Sant Francesc Xavier en una 
zona idònia, la qual possibilitat un correcte accés tant a peu com rodat. 
 

• Implementació del servei de transport a la demanda per a persones grans. 
 

• Existència d'un servei d'autobús escolar gratuït. 
 

• Existència al nucli de Sant Francesc Xavier d'una parada de taxis cèntrica i propera 
a la parada d'autobús. 

 

PUNTS FEBLES: 

• Tot i estar la parada d'autobús de la població de Sant Francesc Xavier en un 
emplaçament idoni per l'accés rodat, té com a inconvenient que el vial de sortida 
es troba en un tram de carrer de doble sentit, estret i en corba. 
 

• La línia L5 St. Francesc > Cala Saona circula pel carrer del Pla de Rei, el qual 
presenta greus problemes de congestió al llarg de gran part del dia. 
 

• La parada d'autobús de la zona soci-sanitària només consta de marquesina a un 
costat de la via i, a més, l'accés a peu a aquesta manca de vorera als dos costats. 
 

• Les dues parades d'autobús de la població manquen d'aparcament per a bicicletes. 
 

• La urbanització de ses Bardetes manca de parada d'autobús quan per aquesta 
zona passa una línia d'autobús "estival", la L5 St. Francesc > Cala Saona. 
 

• La zona soci-sanitària i en especial l'Hospital de Formentera manquen d'una 
parada de taxis pròpia. 
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6.1.4 VEHICLE A MOTOR PRIVAT 

 

PUNTS FORTS: 

• Fluïdesa del trànsit en la vialitat externa de la població. No es presenten problemes 
de congestió, ni tan sols en hores punta, en els accessos i les sortides de la 
població. 
 

• Fluïdesa del trànsit en la vialitat interna de la major part dels vials urbans de la 
població. 
 

• Bona connexió viària amb la resta de poblacions i zones d'habitatge disseminat. 

 

PUNTS FEBLES: 

• Existència de problemes de congestió importants al carrer del Pla del Rei 
pertanyent a la xarxa viària interna principal. Aquest problema es degut a la gran 
quantitat de circulació de pas que suporta aquest vial urbà. 
 

• Existència de problemes de congestió a la zona d'equipaments i escoles a les 
hores punta d'entrada i sortida a l'escola. 
 

• Falta de continuïtat de l'avinguda Vuit d'Agost. A aquest vial urbà pertanyent a la 
xarxa viària interna secundària li falta per construir la seva part central. Aquest fet 
provoca una alta circulació de vehicles pel carrer de Sant Joan, les característiques 
del qual no permeten aquests nivells de circulació. 
 

• Falta de continuïtat a la part sud de la xarxa viària de la urbanització de ses 
Bardetes. A més, existeixen algunes parcel·les urbanes que no conten amb accés 
viari. 
 

• Existència de problemes d'accés i sortida a la rotonda del nucli de Sant Francesc 
Xavier deguts a que en alguns casos no es compleixen els radis de gir mínims. 
Aquest problemes són presents als accessos del carrer de Santa Maria i de la 
Carretera Nacional PM-820 en direcció La Savina. 
 

• Falta de continuïtat viària a la porta sud de la població de Sant Francesc Xavier i 
existència de deficiències importants en el disseny de varies interseccions. 
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6.1.5 APARCAMENT 

 

PUNTS FORTS: 

• Obertura de varis pàrkings públics en superfície als límits dels diferents nuclis de la 
població amb la finalitat d'eradicar els problemes d'aparcament existents. Solució a 
curt termini. 
 

• Correcta ubicació de les zones de càrrega i descàrrega als principals carrers 
comercials del nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

• Existència de places d'aparcament per a autoritats tant al nucli de Sant Francesc 
Xavier, com a la zona soci-sanitària. 
 

• Existència de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la població de Sant 
Francesc Xavier, els quals formen part d'una primera fase que té com a finalitat la 
implementació del vehicle elèctric a l'illa de Formentera. 

 

PUNTS FEBLES: 

• Falta d'aparcament a la via pública que té com a conseqüència directa l'existència 
d'una elevada presència d'aparcament indisciplinat. En el cas del nucli de Sant 
Francesc Xavier aquest es produeix en doble fila, mentre que a la urbanització de 
ses Bardetes es produeix en zones no habilitades per aquesta finalitat. 
 

• Els últims pàrkings públics oberts es troben a sòl privat urbanitzable, amb la qual 
cosa, aquesta mesura adoptada només soluciona el problema de l'aparcament a 
curt termini. 
 

• La casi inexistència d'aparcaments per a motocicletes. Aquest fet obliga a les 
motocicletes a ocupar l'espai destinat per als vehicles lleugers amb els 
conseqüents problemes de desaprofitament de l'espai que això comporta. 
 

• Infrautilització, als edificis de nova construcció, dels aparcaments privats existents 
per a residents. 
 

• Falta de places d'aparcament reservades per a minusvàlids a determinades zones 
de la població i falta d'adaptació de les existents per a propiciar una correcta 
mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 
 

• Falta d'aparcament per a autoritats a la zona d'equipaments i escoles. La policia 
local es desplaça a aquesta zona per controlar i dirigir el trànsit que es produeix en 
hora punta. 
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6.1.6 SEGURETAT VIÀRIA 

 

PUNTS FORTS: 

• Existència d'un baix nivell d'accidentalitat a la vialitat interna de la població de Sant 
Francesc Xavier. 
 

• Instal·lació de passos de vianants elevats al carrer del Pla del Rei amb la 
conseqüent disminució dels conflictes circulatoris existents entre vianants i vehicles 
motoritzats. 

 

PUNTS FEBLES: 

• S'han detectat alguns itineraris d'alt risc d'accidentalitat degut a l'existència de 
conflictes circulatoris existents entre desplaçaments realitzats en diferents modes 
de transport, a peu, en bicicleta i vehicular. 
 

Aquests itineraris es troben al carrer del Pla del Rei, a l’avinguda Vuit d’Agost al 
seu tram inicial davant del supermercat Eroski i a l’avinguda de Portossalè al seu 
pas per la zona d’equipaments i escoles. 
 

• Existència de greus problemes de visibilitat a varies cruïlles de la població. 
 

Aquests problemes es donen principalment a l'entrada sud del nucli de Sant 
Francesc Xavier, a la cruïlla des Mal Pas on conflueixen la carretera PM-820-1, el 
camí des Mal Pas i un vial urbà d'accés al carrer d'Isidor Macabich. 
 

La resta de cruïlles conflictives són les existents entre el carrer d'Isidor Macabich i 
els carrers de Sant Joan, l'avinguda Vuit d'Agost i el vial urbà d'accés a la carretera 
PM-820-1. A més, de les existents al carrer dels Molins de sa Miranda amb 
l'avinguda Vuït d'Agost i el Carrer de Sant Joan i, per últim, la cruïlla situada a la 
zona de la urbanització de sa Senieta entre els carrers de Sant Joan, d'Antoni 
Blanch i l'avinguda Vuit d'Agost. 
 

• Existència d'un alt risc d'accidentalitat a l'encreuament existent entre la Carretera 
Nacional PM-820 i el camí de s'Estany; degut a la gran quantitat de girs que s'hi 
donen. 
 

• Inadequat disseny de varis accessos i sortides de la rotonda del nucli de Sant 
Francesc Xavier. Durant l'última reordenació de la mobilitat interior a aquest nucli 
es van disminuir considerablement els radis de gir dels accessos/sortides al carrer 
de Santa Maria i a la Carretera Nacional PM-820 en direcció a La Savina; la qual 
cosa dificulta la mobilitat vehicular en aquests punts. 

  



Capítol  6                                                                                                                   Diagnosi de mobilitat 

106 

6.2 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ PREVISTA 

El planejament relatiu al PTI d'octubre de 2010 planteja realitzar una sèrie de 
modificacions respecte a les anteriors Nomes Subsidiàries de 1989 per poder així 
donar resposta a les noves necessitats urbanístiques i de mobilitat de la població de 
l'illa. 

En el cas de la població de Sant Francesc Xavier es preveuen actuacions a varis dels 
nuclis edificats. A continuació s'exposen les més rellevants en temes de mobilitat per a 
cada nucli: 

 
1. Nucli de Sant Francesc Xavier: 

 

• Definició de la nova ronda sud-est, de connexió entre la rotonda de la carretera 
PM-820 que dona accés a l'Hospital de Formentera i la nova rotonda de la PM-
820-1 a la sortida de la població en sentit a es Cap. 
 

• Ampliació de l'actual límit oest del nucli per així mantenir la continuïtat del vial 
de circumval·lació intern previst i parcialment executat. 
 

• Configuració d'una nova façana per al límit sud del nucli. 

 
2. Zona d'equipaments i escoles: 

 

• Modificació dels límits de la zona per permetre l'ampliació del viari perimetral. 
 

 
3. Urbanització de ses Bardetes: 

 

• Ampliació del límit sud a fi de completar el traçat viari. 
 

• Ampliació del límit est per ampliar el vial de connexió existent entre la 
urbanització i la carretera PM-820-1. 

 

Amb aquesta sèrie d'actuacions es pretén donar solució a la gran majoria dels 
problemes detectats per a la mobilitat en vehicle motoritzat privat. Tot i així, aquestes 
intervencions no eradicaran les problemàtiques existents per complet si no 
s'acompanyen d'altres iniciatives. 

En el cas de la nova variant sud-est, la finalitat d'aquesta es eliminar la circulació de 
pas existent a l'interior del nucli de Sant Francesc Xavier, concretament al carrer del 
Pla del Rei, i a la vegada disminuir el risc d'accidentalitat existent en aquesta via. Es 
evident pensar que sense acompanyar aquesta actuació amb una restricció de la 
circulació en vehicle motoritzat al carrer del Pla del Rei no s'aconseguiran per complet 
els objectius esperats. 

Pel que fa a la resta de circumval·lacions previstes, en aquestes es donarà la mateixa 
situació anterior si tampoc s'actua al carrer de Sant Joan, en el cas de la 
circumval·lació oest del nucli de Sant Francesc Xavier, i en l'avinguda de Portossalè, 
en el cas de la zona d'equipaments i escoles. 

Per una altra banda, la construcció de totes aquestes variants ajudaran a minvar la 
problemàtica d'aparcament existent a aquests dos nuclis, ja que duen associades una 
gran quantitat d'espai reservat per a aparcament. 
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Respecte a la configuració d'una nova façana per al límit sud del nucli de Sant 
Francesc Xavier, aquesta donarà solució a l'actual problema de visibilitat existent en 
aquesta cruïlla, però quedaran pendents d'actuació altres cruïlles del nucli amb la 
mateixa problemàtica i la falta de continuïtat de l'avinguda Vuit d'Agost a la seva part 
sud. 

Per últim, les intervencions previstes a la urbanització de ses Bardetes solucionaran la 
falta de continuïtat existent a la part sud de la xarxa viària d'aquesta zona. A més, 
dotaran d'accés viari a varies parcel·les urbanes que no conten amb aquest. 

Com ja s'ha comentat, totes aquestes actuacions previstes pretenen donar solució a la 
gran majoria dels problemes detectats per a la mobilitat en vehicle motoritzat privat; 
però, com s'ha vist, tot i no donar solucions definitives a aquestes problemàtiques, a 
més s'obliden per complet de la resta de punts febles existents per a la mobilitat a peu, 
en bicicleta i en transport públic i per a l'aparcament i la seguretat viària. 
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CAPÍTOL 7 

ESTABLIMENT D'OBJECTIUS I  

ESTUDI D'ALTERNATIVES 
 

7.1 OBJECTIUS GENERALS 

L'Estudi de Mobilitat de Sant Francesc Xavier té com a principi bàsic l'assoliment d'un 
model de mobilitat més sostenible per a la població de Sant Francesc Xavier. Un 
model que combini els diferents modes de transport de forma més segura, eficient i 
eficaç i afavoreixi els desplaçaments de vianants i de ciclistes, a més, de l'ús del 
transport públic. 
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Es pretén que el nou sistema de mobilitat garanteixi el dret al desplaçament de tots els 
habitants i minimitzi els impactes ambientals i socials que produeixen sobre el territori 
els mitjans de transport motoritzats. 

En definitiva, es tracta d'establir un model de mobilitat que contribueixi a millorar la 
qualitat de vida dels habitants de Formentera en general i la dels habitants de Sant 
Francesc Xavier en particular; sense comprometre en cap moment la qualitat de vida 
de les generacions futures. 

D'aquesta forma, a partir d'aquests principis bàsics l'Estudi de Mobilitat de Sant 
Francesc Xavier estableix els següents objectius generals: 

• Potenciar un model de mobilitat més sostenible. 
 

• Configurar un model de transport més eficient i eficaç. 
 

• Aportar més seguretat als desplaçaments i disminuir el risc d'accidentalitat. 
 

• Garantir el dret al desplaçament de tots els habitants. 
 

• Millorar la qualitat de vida actual sense comprometre les generacions futures. 

 
 

7.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Per tal d'assolir els objectius generals es defineixen tot un seguit d'objectius específics 
dividits per modes i que serviran per definir les línies estratègiques i les propostes 
d'actuació d'aquest Estudi de Mobilitat. 

Aquests objectius s'agruparan en sis categories: mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta, 
mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle motoritzat privat, aparcament i 
seguretat viària. 

 

MOBILITAT A PEU 

• Augmentar l'espai viari reservat al vianant. 
 

• Mantenir/augmentar el percentatge de desplaçaments a peu en la mobilitat 
interna. 
 

• Millorar la connectivitat entre el nucli principal i les zones adjuntes. 
 

• Complir la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
vigent. 

 

MOBILITAT EN BICICLETA 

• Incrementar la quota modal de la bicicleta en els desplaçaments interns de 
connexió entre nuclis. 
 

• Incrementar la quota modal de la bicicleta en els desplaçaments externs, 
d'accés i sortida a la població. 
 

• Augmentar el nombre de desplaçaments realitzats en modes no contaminants. 
 

• Facilitar la coexistència entre modes de transport. 
 

• Facilitar l'accés als centres d'atracció de viatges. 
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MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 

• Continuar amb el foment del transport públic i augmentar el nombre d'usuaris, 
tant a l'època hivernal com a l'estival. 
 

• Millorar la qualitat i la cobertura del transport públic. 
 

• Incentivar el transvasament entre modes, intermodalitat bicicleta-autobús. 

 

MOBILITAT EN VEHICLE MOTORITZAT PRIVAT 

• Dirigir els principals fluxos de trànsit per la xarxa viària interna principal. 
 

• Fomentar la coexistència entre modes i col·laborar en la pacificació del trànsit. 

 

APARCAMENT 

• Solucionar els problemes d'estacionament indisciplinat en la via pública. 
 

• Solucionar la problemàtica d'aparcament. 

 

SEGURETAT VIÀRIA 

• Donar solució als itineraris i encreuaments d'alt risc d'accidentalitat existents. 
 

• Solucionar els problemes de visibilitat existents a diverses cruïlles. 

 

 

7.3 ESTUDI D'ALTERNATIVES 

Establerts els objectius generals i específics d'aquest Estudi de Mobilitat per a la 
població de Sant Francesc Xavier, es realitzarà un estudi de les diferents alternatives 
plantejades per a l'assoliment de la totalitat d'aquests objectius definits. 

Una vegada presentades totes les alternatives proposades i exposades les avantatges 
i desavantatges de cadascuna d'elles, s'elegirà com alternativa solució aquella que 
plantegi, tenint en compta els objectius preestablerts, el model de mobilitat més 
adequat per a la població de Sant Francesc Xavier. 

 

7.3.1 ALTERNATIVES PROPOSADES 

De cara al present estudi s'han plantejat un total de tres alternatives diferents, les 
quals cadascuna d'elles suggereixen distints models de mobilitat per a la població de 
Sant Francesc Xavier. 

En aquest sentit, en primer lloc s'ha plantejat l'alternativa 0: Escenari actual, en segon 
lloc l'alternativa 1: Escenari tendencial i en tercer i últim lloc es presenta l'alternativa 2: 
Escenari sostenible. 
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ALTERNATIVA 0: ESCENARI ACTUAL 

L'alternativa 0: Escenari actual planteja mantenir la situació actual de mobilitat existent 
a la població de Sant Francesc Xavier; model de mobilitat el qual ha estat exposat fins 
aquest moment al llarg de tot aquest treball. 

El primer inconvenient que representa aquesta opció és que aquest model de mobilitat 
actual no ajuda a assolir cap dels objectius generals establerts. 

En segon lloc, aquest model actual mantindria vigents totes les deficiències que han 
sigut exposades a l'apartat 6. Diagnosi de la mobilitat. De forma que en aquest cas 
tampoc s'assoliria cap dels objectius específics definits. 

Llevat aquest inconvenients, l'alternativa 0 representa la proposta més econòmica ja 
que en aquesta no es planteja la realització de cap actuació. 

 

ALTERNATIVA 1: ESCENARI TENDENCIAL 

L'alternativa 1: Escenari tendencial planteja l'establiment del model de mobilitat 
defensat pel Pla Territorial Insular de Formentera; model de mobilitat el qual ha estat 
exposat en aquest treball a l'apartat 6.2 Diagnosi de la situació prevista. 

D'aquesta forma, en aquesta opció es pretén donar solució a la gran majoria dels 
problemes detectats per a la mobilitat en vehicle motoritzat privat. 

Com a primer inconvenient, es detecta que amb l'elecció d'aquesta alternativa no 
s'assoliran la gran majoria dels objectius generals definits. 

En segon lloc, el model de mobilitat proposat, a més de no donar solució a totes les 
problemàtiques de mobilitat dels vehicles motoritzats, s'oblida per complet de la resta 
de punts febles existents per a la mobilitat en la resta de modes de transport i també 
respecte a l'aparcament i la seguretat viària. D'aquesta forma, en aquest cas tampoc 
s'assoleixen per complet els objectius específics plantejats. 

Finalment, referent al pressupost, aquesta alternativa 1 duu associada una important 
inversió pressupostària degut a que en aquesta es preveu la construcció de varis vials 
urbans. 

 

ALTERNATIVA 2: ESCENARI SOSTENIBLE 

L'alternativa 2: Escenari sostenible planteja l'establiment del model de mobilitat 
sostenible defensat per aquest estudi. Un model de mobilitat el qual doni resposta a 
totes les problemàtiques detectades a l'apartat 6. Diagnosi de la mobilitat. 

D'aquesta forma, en aquesta opció es pretenen assolir tots els objectius generals i 
específics establerts en aquest estudi de mobilitat per a la població de Sant Francesc 
Xavier. 

L'únic inconvenient existent és la necessitat obligada de realitzar una major inversió 
pressupostària per a la futura realització de totes les actuacions previstes; entre les 
quals, a més de les definides a l'alternativa 1, s'han d'afegir altres de redisseny de vials 
urbans existents. 
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ESTUDI D'ALTERNATIVES. 
 

 Alternativa 0: 
Escenari actual 

Alternativa 1: 
Escenari tendencial 

Alternativa 2: 
Escenari sostenible 

Model de mobilitat proposat Model de mobilitat actual 
Model de mobilitat 

adequat per al  
vehicle motoritzat 

Model de mobilitat  
més sostenible 

Assoliment 
dels objectius 

generals 

Potenciar un model de mobilitat més 
sostenible. No No Si 

Configurar un model de transport més 
eficient i eficaç. No Parcialment Si 

Aportar més seguretat als desplaçaments  
i disminuir el risc d'accidentalitat. No Parcialment Si 

Garantir el dret al desplaçament de tots 
els habitants. No No Si 

Millorar la qualitat de vida actual sense 
comprometre les generacions futures. No Parcialment Si 

Assoliment 
dels objectius 

específics 

Mobilitat a peu No No Si 

Mobilitat en bicicleta No No Si 

Mobilitat en transport públic No Parcialment Si 

Mobilitat en vehicle motoritzat privat No Si Si 

Aparcament No Parcialment Si 

Seguretat viària No Parcialment Si 

Pressupost Sense cost Cost considerable Cost elevat 

Conclusions Desestimada Desestimada Acceptada 

Font: Elaboració pròpia.
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7.3.2 ALTERNATIVA ACCEPTADA 

Una vegada presentades totes les alternatives proposades i exposades les avantatges 
i desavantatges de cadascuna d'elles, es creu convenient l'acceptació del model de 
mobilitat proposat per l'Alternativa 2: Escenari sostenible com a la solució més idònia 
per a la població de Sant Francesc Xavier. 

El motiu principal per a l'elecció de l'alternativa 2 ha estat el compliment per part 
d'aquesta de tots els objectius tan generals com específics establerts. Requisit que no 
complien la resta d'alternatives. 

Finalment, pel que fa al pressupost, a la part final d'aquest treball es platejarà un 
programa d'accions format per diferents fases; la finalitat del qual serà la de facilitar la 
implantació progressiva de les propostes recomanades en aquest estudi. D'aquesta 
forma, a més d'establir un ordre de priorització per a les propostes, s'intentarà facilitar 
a l'administració la recerca del finançament necessari. 
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CAPÍTOL 8 

PROPOSTES D'ACTUACIÓ 
 

La finalitat d'aquest apartat és establir tot un seguit de mesures d'actuació que 
permetin esmenar les mancances en matèria de mobilitat detectades durant la 
diagnosi. 

Les mesures proposades s'agrupen en sis àmbits d'actuació. Cadascun d'aquests 
àmbits, conté una o varies línies estratègiques dins de les quals es troben cada una de 
les propostes d'actuació previstes en l'estudi. La conjunta realització d'aquest seguit de 
propostes ha de permetre assolir un model de mobilitat més sostenible i eficient per a 
la població. 
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El primer dels àmbits d'actuació que es plantejarà a continuació serà el de la mobilitat 
en vehicle a motor privat. La major part de les mesures proposades en aquest es 
basen en varies actuacions proposades a l'actual Pla Territorial Insular de Formentera. 
Aquestes actuacions permetran alliberar una gran quantitat d'espai vial a l'interior dels 
diferents nuclis edificats, el qual, en posteriors àmbits d'actuació, es plantejarà que 
sigui destinat a altres tipus de mobilitat més sostenibles. 

La resta d'àmbits d'actuació plantejats són: mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta, 
mobilitat en transport públic, aparcament i seguretat viària. 

 

8.1 MOBILITAT EN VEHICLE A MOTOR PRIVAT 

 
A. ELIMINACIÓ DELS PROBLEMES DE CONGESTIÓ EXISTENTS. 

 

1. Definició de la nova ronda sud-est, de connexió entre la rotonda de la 
carretera PM-820 que dona accés a l'Hospital de Formentera i la nova 
rotonda de la PM-820-1 a la sortida de la població en sentit a es Cap. 
 

La finalitat d'aquesta actuació és resoldre els conflictes existents entre el 
trànsit intern i el de passada al carrer del Pla del Rei. 
 

2. Definició de la nova ronda perimetral de la zona d'equipaments i escoles 
amb la qual es pretenen resoldre els problemes de congestió existents a les 
hores punta. 
 

B. MILLORA DE LA CONTINUÏTAT VIÀRIA EN DIFERENTS PUNTS DE LA 
XARXA. 
 

1. Finalització de la construcció de l'avinguda Vuit d'Agost, vial de 
circumval·lació intern parcialment executat. 
 

La finalitat d'aquesta actuació és resoldre els conflictes existents entre el 
trànsit intern i el de passada al carrer de Sant Joan. 
 

2. Ampliació del límit sud de la urbanització de ses Bardetes amb la finalitat de 
donar continuïtat a la xarxa viària d'aquesta zona; a més, de proporcionar 
accés viari a parcel·les urbanes que manquen d'aquests. 
 

C. ELIMINACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES PRESENTS EN EL DISSENY DE 
DIFERENTS CRUÏLLES DE LA POBLACIÓ. 
 

1. Redefinició dels accessos i les sortides de la rotonda del nucli de Sant 
Francesc Xavier, amb la qual cosa, es volen eliminar els diferents 
problemes de mobilitat existents en l'actualitat. 
 

2. Configuració d'una nova façana per al límit sud del nucli de Sant Francesc 
Xavier amb la finalitat d'eliminar les importants deficiències existents a 
varies interseccions de la zona. 

 

D'aquesta forma, seguint les propostes d'actuació de les línies estratègiques A i B 
anteriors, es planteja una nova jerarquia viària interna per a la població de Sant 
Francesc Xavier. 
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La xarxa viària interna principal es caracteritzarà per formar una anella circulatòria que 
envoltarà el nucli de Sant Francesc Xavier. Aquesta estarà formada per tres vials: la 
Carretera Nacional PM-820, la nova variant sud-est i l'avinguda Vuit d'Agost.  

A més, també es consideraran xarxa viària interna principal la Carretera Nacional PM-
820 al seu pas per la zona soci-sanitària i la carretera PM-820-1 al seu pas per la 
urbanització de ses Bardetes. 

D'aquesta forma la xarxa interna principal, encarregada de garantir la connexió de la 
població amb la xarxa viària externa principal, es situa als límits dels diferents nuclis 
edificats; amb la qual cosa s'impedeix que la gran quantitat de circulació de pas 
existent interfereixi en els desplaçaments interns de la població. 

Els vials que conformen la xarxa viària principal interior i exterior es poden observar 
tan al plànol 8.1.1, full 1 de 2, com a la següent figura 8.1. 

 
Figura 8.1  Xarxa viària principal. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Pel que fa a la xarxa viària interna secundària, aquesta es redueix als vials de 
connexió existents entre els diferents nuclis i als trams urbans que connecten la xarxa 
viaria interna principal amb la xarxa viària externa secundària. 

Concretament la xarxa interna secundària de la població de Sant Francesc Xavier està 
formada pels següents vials: 
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Figura 8.2  Xarxa viària interna secundària. 

Zona Via 

Nucli de Sant 
Francesc Xavier 

Trams de connexió entre la xarxa viària interna principal 
i la externa secundària: 

 

• Carretera de la depuradora 
 

• Camí Vell de la Mola 
 

• Camí des Mal Pas 
 

• C/ Molins de la Miranda 

Zona  
d'equipaments  

i escoles 

• Vial de connexió: Av. de Portossalè 
 

• Nova variant 

Ses Bardetes 

• Vial de connexió: C/ d'Isidor Macabich 
 

Trams de connexió entre la xarxa viària interna principal 
i la externa secundària: 

 

• C/ Cala Saona 
 

• C/ de sa Dracera 
 

• C/ de sa Serra 
 

• C/ d'es Pont 

Zona  
soci-sanitària 

• Vial de connexió 
 

Trams de connexió entre la xarxa viària interna principal 
i la externa secundària: 
 

• Vials interiors 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Pel que fa a la xarxa viària interna terciària, aquesta està formada per la resta de vials 
existents, els quals es particularitzen pel seu caràcter veïnal. Amb la nova jerarquia 
plantejada, una gran quantitat de carrers que actualment formen part de la xarxa 
interna principal i secundària passaran a tenir un caràcter veïnal. Els casos més 
significatius són els carrer del Pla del Rei de la xarxa interior principal i els carrers de 
Sant Joan i Portossalè de la xarxa interior secundària.  

De forma concreta, els vials que conformen aquesta xarxa interna terciària es poden 
consultar a la següent figura 8.3.  

A més, tan al plànol 8.1.1, full 2 de 2 com a la posterior figura 8.4, també es poden 
observar els diferents vials que conformen les xarxes secundàries interna i externa i la 
xarxa terciària interna. 

 
Figura 8.3  Xarxa viària interna terciària. 

Zona Via 
 
 
 
 

Nucli de Sant 
Francesc Xavier 

 
 

• C/ de Sant Antoni 
 

• Nou vial (accés des de la carretera de la depuradora) 
 

• C/ de sa Senieta 
 

• C/ d'Antoni Blanc 
 

• C/ de Santa Maria (parcialment) 
 

• C/ de Marc Ferrer (parcialment) 
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Nucli de Sant 
Francesc Xavier 

• C/ de Sant Joan 
 

• C/ dels Molins de Sa Miranda (parcialment) 
 

• C/ d'Isidor Macabich (parcialment) 
 

• C/ del Repoblament 
 

• C/ del Pla del Rei 
 

• C/ del Metge Vicent Riera Ferrer 
 

• C/ del diputat Marià Serra 
 

• C/ de Mitjorn (parcialment) 
 

• C/ d'Eivissa (parcialment) 
 

• C/ des Morer 

Zona d'equipaments  
i escoles • Av. de Portossalè 

Ses Bardetes 

• C/ de Roses 
 

• C/ Illa de Cabrera 
 

• C/ de Sevilla 
 

• Passatge de Ponent 
 

• C/ de na Blanca 
 

• C/ d'es Pinar 

Zona  
soci-sanitària • Nou vial interior 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 

Figura 8.4  Xarxa viària secundària i terciària. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Com s'ha pogut observar, en aquest estudi es posa especial èmfasi en pacificar la 
circulació interior a tots els nuclis edificats. El cas més significatiu és el nucli de Sant 
Francesc Xavier, important centre d'atracció de viatges al qual es pretén limitar la 
mobilitat interior en vehicle a motor privat. 

Per aconseguir aquest objectiu principal es proposen dues actuacions 
complementàries, el redisseny de l'espai vial i la reordenació dels sentits de circulació 
de la població. 

Per una banda, es redissenya casi per complet l'espai vial de tota la població. 
D'aquesta forma es planteja reduir a un únic sentit de circulació la gran majoria dels 
carrers interiors dels diferents nuclis urbans i, a la vegada, l'espai vial alliberat es 
pretén destinar als modes de transport més sostenibles. 

Per una altra banda, amb la reordenació dels sentits de circulació es busca impedir la 
circulació de pas pel centre de la població i restringir el trànsit al imprescindible de la 
zona. 

Les actuacions que millor representen aquest plantejament són les dutes a terme als 
carrers del Pla del Rei i de Sant Joan. Aquest dos vials urbans passen dels dos sentits 
de circulació actuals a un i, a més, per evitar la circulació de pas, tenen sentits de 
circulació contraris als seus extrems i a un punt interior s'expulsa la circulació cap a la 
xarxa interna principal. 

Aquestes actuacions complementaries es plasmen en dos plànols. La reordenació dels 
sentits de circulació es pot observar tan al plànol 8.1.2 com al plànol 8.1.3, mentre que 
el redisseny de l'espai vial plantejat es pot observa únicament al plànol 8.1.3. 

Finalment, les propostes d'actuació de la línia estratègica C, referents a les 
deficiències de disseny existents a diferents cruïlles, s'exposaran posteriorment i 
juntament amb les propostes plantejades en l'àmbit de la seguretat viària. 

 

8.2 MOBILITAT A PEU 

 
A. POTENCIACIÓ DE LA MOBILITAT A PEU MITJANÇANT L'AUGMENT DEL % 

DE L'ESPAI VIARI RESERVAT PER ALS VIANANTS.  
 

1. Extensió de la zona exclusiva per a vianants a tota la zona del casc antic. 
 

D'aquesta forma, es potenciarà un tipus de mobilitat més sostenible a 
l'interior del nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

2. Peatonalització, al nucli de Sant Francesc Xavier, de diferents carrers o 
trams de carrers que formin part d'importants itineraris de vianants o que 
per l'amplada dels quals no es recomani la coexistència entre vianants i 
vehicles. 
 

3. Transformació dels vials urbans contigus a la zona exclusiva de vianants en 
carrers de prioritat invertida. 
 

D'aquesta forma, a l'interior del nucli de Sant Francesc Xavier es donarà 
preferència a la mobilitat a peu davant de la mobilitat en vehicle privat. 
 

4. Transformació de diferents vials urbans interiors de les zones adjuntes en 
carrers de prioritat invertida. 
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5. Transformació de diferents vials urbans situats a les zones més externes 
del nucli de Sant Francesc Xavier en zones 30. 
 

Aquesta tipologia de vials s'implantarà en aquells carrers o trams de carrer 
en els quals l'amplada d'aquests permeti la segregació d'usos, vianant -
vehicle motoritzat. 
 

6. Augment de l'amplada fins al 1,8m de totes les voreres que no compleixin la 
normativa. 

 
B. ADEQUACIÓ DE LES VORERES SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT EN 

ELS ITINERARIS PER A VIANANTS. 
 

1. Adaptació i senyalització de tots els passos de vianants existents a la 
població. 
 

2. Eliminació dels esglaons aïllats presents als itineraris de vianants. 
 

3. Eliminació de les voreres amb superfície a diferent nivells. 
 

4. Eliminació dels trams de vorera aïllats existents. 
 

5. Eliminació dels trams de vorera interromputs existents. 
 

6. Eliminació i/o reordenació del mobiliari urbà i/o la vegetació que obstaculitza 
el recorregut natural dels vianants. 
 

7. Creació d'accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda a tots 
els equipaments municipals. 
 

8. Construcció de rampes homologades per superar les inclinacions superiors 
al 6% als itineraris de vianants. 

 

Aquest estudi té com a un dels objectius generals per a la població de Sant Francesc 
Xavier la potenciació d'un model de mobilitat més sostenible. En aquest sentit, es 
pretén potenciar la mobilitat a peu en els desplaçaments de caràcter intern de cada 
nucli i de connexió entre aquests. 

Aquesta potenciació es durà a terme mitjançant l'execució de les dues línies 
estratègiques anteriors: augmentant el % de l'espai viari reservat per als vianants i 
adequant aquest espai al compliment del codi d'accessibilitat en els itineraris de 
vianants. 

Per una banda, la primera d'aquestes línies estratègiques planteja l'ampliació de la 
zona exclusiva de vianants, la construcció de carrers de prioritat invertida i zones 30 i 
l'ampliació de totes les voreres fins a un mínim de 1,8 m. 

Per una altra banda, aprofitant el redisseny de l'espai vial proposat, a la segona línia 
estratègica, es planteja donar solució a totes les problemàtiques identificades per a la 
mobilitat a peu durant la diagnosi. 

D'aquesta forma, s'han plantejat quatre tipologies de vials per a la població de Sant 
Francesc Xavier i, conjuntament, es proposa l'augment de l'espai vial reservat per a la 
mobilitat a peu del 29% al 51%. 
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A continuació, a les figures 8.5 i 8.6 es poden observar respectivament la proporció 
existent de cada tipologia de vial i el repartiment de l'espai viari existent per cada nucli 
edificat i en el conjunt de la població. 

Per últim, tota la informació aportada en aquest àmbit d'actuació es pot visualitzar en 
diferents plànols. Primerament, al plànol 8.2.1 es pot observar la tipologia de vial 
proposada per a cada via de la població. Seguidament, al plànol 8.2.2 es mostra la 
futura xarxa de vianants plantejada. Finalment, al plànol 8.2.3 es localitzen els 
principals itineraris de vianants existents a la població. 

 
 

Figura 8.5 Tipologia de vials. 

Zona urbana Tipologia de vials Longitud [m] Proporció 

Nucli de 
Sant Francesc 

Xavier 

 

Exclusiu vianants 
 

1.362 23,3% 
 

Prioritat invertida 
 

1.551 26,5% 
 

Zona 30 
 

811 13,8% 
 

Segregació calçada/vorera 
 

2.130 36,4% 
 

Viari total 
 

5.854 100% 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

 

Prioritat invertida 
 

181 28,8% 
 

Segregació calçada/vorera 
 

448 71,2% 
 

Viari total 
 

629 100% 
 

Vial d'accés 
 

Segr. calçada/vorera 98 -- 

Ses Bardetes 

 

Prioritat invertida 
 

1.381 67,5% 
 

Segregació calçada/vorera 
 

664 32,5% 
 

Viari total 
 

2.045 100% 
 

Vial d'accés 
 

Segr. calçada/vorera 183 -- 

Zona  
soci-sanitària 

 

Prioritat invertida 
 

280 22,3% 
 

Segregació calçada/vorera 
 

975 77,7% 
 

Viari total 
 

1.255 100% 

Població de 
Sant Francesc 

Xavier 

 

Exclusiu vianants 
 

1.362 13,5% 
 

Prioritat invertida 
 

3.393 33,7% 
 

Zona 30 
 

811 8,1% 
 

Segregació calçada/vorera 
 

4.498 44,7% 
 

Viari total 
 

10.064 100% 
Font: Elaboració pròpia. 
 

 

 

 

 

 



Capítol  8                                                                                                                    Propostes d'actuació 

124 

Figura 8.6  Repartiment de l'espai viari existent. 

Zona urbana Espai Superfície [m2] Proporció 

Nucli de 
Sant Francesc Xavier 

 

Exclusiu vianants5 
 

11.360 14,3% 
 

Vianants6 
 

44.840 56,4% 
 

Calçada7 
 

34.712 43,6% 
 

Viari total 8 
 

79.552 100% 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

 

Vianants 
 

3.272 40% 
 

Calçada 
 

4.901 60% 
 

Viari total 
 

8.173 100% 

Ses Bardetes 

 

Vianants 
 

6.552 38,3% 
 

Calçada 
 

10.557 61,7% 
 

Viari total 
 

17.109 100% 

Zona soci-sanitària 

 

Vianants 
 

5.800 45,4% 
 

Calçada 
 

6.967 54,6% 
 

Viari total 
 

12.767 100% 

Població de 
Sant Francesc Xavier 

 

Exclusiu vianants 
 

11.360 9,7% 
 

Vianants 
 

60.464 51,4% 
 

Calçada 
 

57.137 48,6% 
 

Viari total 
 

117.601 100% 
5 Superfície de l'àrea exclusiva per a vianants.  
6 L'espai per a vianants inclou l'espai exclusiu per a vianants, l'espai reservat exclusivament per 
als vianants als carrers de prioritat invertida i les voreres. Inclou els carrils bicis. 
7 Espai destinat als vehicles a motor. 
8 Superfície total dels vials urbans actuals, es la suma de l'espai per a vianants y la calçada. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

8.3 MOBILITAT EN BICICLETA 

 
A. AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES.  

 

1. Construcció de carrils bici segregats de la circulació vehicular a la xarxa 
viària principal interna i externa i als vials de connexió existents entre el 
nucli principal i la resta de zones adjuntes. D'aquesta forma es pretenen 
potenciar i protegir els desplaçaments en bicicleta a la població. 
 

2. Construcció d'una oferta adequada d'aparcaments per a bicicletes, tant en 
origen com en destí, que cobreixi la totalitat de la població. 
 
 

B. GARANTITZACIÓ DE LA SEGURETAT. 
 

1. Mantenir una convivència segura entre vehicles i bicicletes als vials que 
constin de carril bici segregat i a la resta de la xarxa viària interna 
secundària i terciària. 
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Emmarcat dins l'objectiu general de potenciar un model de mobilitat més sostenible, 
aquest estudi també planteja la creació d'una xarxa de carrils bici connexa. En aquest 
sentit, es proposa l'ampliació de les infraestructures existents a l'actualitat amb la 
finalitat de fer més atractius els desplaçaments en aquest mode de transport. 

En aquest estudi es proposa la construcció de carrils bici segregats en aquells vials on 
la gran quantitat de trànsit i les elevades velocitats d'aquest impedeixen la convivència 
entre aquest dos modes de transport. 

D'aquesta manera es planteja la construcció de carrils bici segregats a tota la xarxa 
interna principal i a tots els vials de connexió existents entre el nucli principal i la resta 
de zones adjuntes. 

A més, aquesta xarxa interna de carril bici es connecta amb la via ciclista de la 
Carretera Nacional PM-820 i la xarxa viària externa secundària formada per diferents 
camins rurals, entre els quals es troben quatre camins verds. 

La tipologia de la resta de vials urbans interns permeten una correcta convivència 
entre els diferents modes de transport que si donen i la bicicleta, motiu pel qual no s'ha 
considerat necessari el planejament de més vies ciclistes.  

Tota aquesta xarxa de carrils bici pot ser observada a la següent figura 8.7 i també al 
plànol 8.3.1. 

 

Figura 8.7  Xarxa de carrils bici. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Com es pot veure a la figura anterior, tota aquesta xarxa connexa plantejada es 
complementa amb una amplia oferta d'aparcament que cobreix per complet la població 
de Sant Francesc Xavier.  

Fins i tot s'ha reservat part de l'esplanada de l'actual pàrking públic de sa Senieta per 
la creació d'un gran pàrking per a bicicletes (100 - 150 bicicletes) destinat com a punt 
de reunió, parada o finalització de grans excursions ciclistes. Un tipus d'activitat 
destinada principalment als turistes i que és freqüent en l'època estival. 

 

 

8.4 MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC 

 
A. MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT DE LA L5 St. Francesc > Cala Saona AL 

SEU PAS PER LA POBLACIÓ DE SANT FRANCESC XAVIER. 
 

1. Desplaçament del recorregut de la L5 St. Francesc > Cala Saona a la nova 
variant sud-est per contribuir així en l'eliminació dels problemes de 
congestió existents a l'actualitat al carrer del Pla del Rei. 
 

B. ELIMINACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES EXISTENTS AL VIAL DE SORTIDA DE 
LA PARADA D'AUTOBÚS DEL NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER. 
 

1. Redefinició dels accessos i les sortides de la rotonda del nucli de Sant 
Francesc Xavier, amb la qual cosa, es volen eliminar els diferents 
problemes de mobilitat existents en l'actualitat. 

 
C. MILLORES INFRAESTRUCTURALS EN EL SERVEI DE TRANSPORT 

PÚBLIC. 
 

1. Urbanització dels accessos a la parada d'autobús de la zona soci-sanitària i 
instal·lació de la marquesina que falta en sentit Sant Ferran. 
 

2. Construcció d'una parada d'autobús a la urbanització de ses Bardetes. 
Urbanització dels accessos a la parada i instal·lació de marquesines. 
 

3. Dotació d'aparcaments per a bicicletes a totes les parades d'autobús. 
 

4. Creació d'una parada de taxis a l'Hospital de Formentera. 

 

En aquest sentit, en matèria de mobilitat en transport públic es presenten tres àmbits 
d'actuació. En el primer d'aquest, es planteja el desplaçament del recorregut de la L5 
St. Francesc > Cala Saona a la nova variant sud-est amb la finalitat de pacificar 
l'interior urbà del nucli de Sant Francesc Xavier i eliminar els problemes de congestió  
existents en aquest moments al carrer del Pla del Rei. 

En segon lloc, a la línia estratègica B es proposa l'eliminació de les deficiències 
existents al vial de sortida de la parada d'autobús del nucli de Sant Francesc Xavier, 
mitjançant la redefinició dels accessos i les sortides de la rotonda d'aquest nucli. 
Aquesta proposta ja ha sigut plantejada al primer apartat referent a la mobilitat en 
vehicle a motor privat, però com ja s'ha comentat, la solució plantejada s'exposarà més 
endavant a l'apartat referent a la seguritat viària. 
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Finalment, a la línia estratègica C es proposen una sèrie de millores infraestructurals 
en el servei de transport públic. La finalitat d'aquestes es estendre la cobertura 
d'aquest servei a la major part de la població possible. 

En aquest sentit, en primer lloc es proposa la urbanització dels accessos a la parada 
de la zona soci-sanitària i la instal·lació de la marquesina que falta en sentit Sant 
Ferran.  

En segon lloc, es proposa la construcció d'una parada d'autobús a la urbanització de 
ses Bardetes aprofitant el pas de la línia L5 St. Francesc > Cala Saona pel límit est 
d'aquesta zona urbana. L'actuació consistiria en la urbanització dels accessos a la 
parada i la instal·lació de marquesines. 

En tercer lloc, es planteja la dotació d'aparcaments per a bicicletes a totes les parades 
d'autobús. La finalitat d'aquesta actuació es ampliar la cobertura del servei d'autobús a 
tota la població urbana i a la població disseminada propera a aquestes parades. 

En últim lloc, es proposa la creació d'una parada de taxis a l'Hospital de Formentera; 
on, a més dels taxis normals, puguin estacionar o aparcar els vehicles utilitzats per al 
servei d'autobús per a les persones grans. 

Finalment, totes aquestes actuacions es poden visualitzar tant al plànol 8.4.1 com a la 
següent figura 8.8. 

 
 

Figura 8.8  Xarxa de transport públic. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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8.5 APARCAMENT 

 
A. REORGANIRZACIÓ I CREACIÓ DE NOVES PLACES D'APARCAMENT A LA 

VIA PÚBLICA. 
 

1. Creació de noves places d'aparcament a la via pública mitjançant el 
redisseny de l'espai vial i la reordenació dels sentits de circulació. 
 

2. Creació de noves places d'aparcament a les diferents variants projectades 
a la població. 
 

B. CONSTRUCCIÓ DE NOUS PÀRKINGS PÚBLICS 
 
1. Previsió de la construcció de varis pàrkings públics subterranis als límits del 

nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

Aquests s'hauran d'anar obrint als usuaris una vegada els propietaris dels 
pàrkings actuals en sòl urbanitzable exerceixin el seu dret a construir. 

 
C. DONAR SOLUCIÓ A LES DIFERENTS PROBLEMÀTIQUES DE 

L'APARCAMENT DETECTADES. 
 

1. Implementació d'un sistema d'aparcament rotatori als carrers de prioritat 
invertida del nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

La principal finalitat d'aquesta iniciativa es facilitar l'aparcament de curta 
durada als principals carrers comercials del nucli. Els aparcaments de llarga 
durada es veuran desplaçats als vials urbans més exteriors i als pàrkings 
públics i, en el cas dels residents, als aparcaments privats. 
 

2. Redisseny de l'espai vial i instal·lació de mobiliari urbà que impedeixi 
l'aparcament indisciplinat. 
 

3. Creació de places d'aparcament per a motocicletes segregades de les 
places destinades als vehicles lleugers. 

 
D. CREACIÓ DE NOVES PLACES D'APARCAMENT RESERVADES. 

 

1. Creació de noves places d'aparcament per a minusvàlids i adaptació de les 
ja existents a les necessitats dels seus usuaris. 
 

2. Creació d'una plaça d'aparcament per a autoritats a la zona d'equipaments i 
escoles. 
 

3. Ampliació del nombre de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
aprofitant les diferents actuacions previstes als vials urbans de la població. 

 

Pel que fa a l'aparcament, en aquest estudi es plantegen un total de quatre àmbits 
d'actuació per donar resposta a la demanada actual i futura. Cal esmentar que l'actual 
oferta d'aparcament en general s'ajusta a la demanda existent. 

En un primer moment es planteja la reorganització i la creació de noves places 
d'aparcament a la via pública. En aquest sentit, en aquest estudi, tot i potenciar-se la 
pacificació de les zones centrals dels nuclis edificats, s'aconsegueix augmentar el 
nombre de places d'aparcament en la via pública gràcies al ressideny de l'espai vial 
intern, la reordenació dels sentits de circulació i la reserva d'espai per aparcament a 
les noves variants. 
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En segon lloc, es proposa la construcció de dos pàrkings públics subterranis al nucli de 
Sant Francesc Xavier. Actualment, en aquest nucli existeixen un total de 529 places 
d'aparcament en pàrkings públics, però la gran majoria d'aquestes es troben en sòl 
urbanitzable privat, per la qual s'ha de considerar aquesta com una solució a curt 
termini. 

Per aquest motiu es considera necessària la previsió de la construcció de dos pàrkings 
públics subterranis de 300 places cadascun. El primer d'aquest pàrkings es situaria a 
la zona de l'actual pàrking de sa Senieta mentre que el segon es situaria al terreny 
reservat per a la futura seu del Consell Insular de Formentera, aprofitant la construcció 
d'aquest nou edifici. 

Aquest dos pàrkings constaran de dues plantes d'aparcament i d'accés directe a la 
xarxa viària interna principal, a més de que la seva cèntrica situació resultarà idònia. 

En tercer lloc, a la línia estratègica C es pretén donar solució a les diferents 
problemàtiques de l'aparcament detectades.  

Per una banda, pel que fa a la zona central del nucli de Sant Francesc Xavier, es 
proposa la implementació d'un sistema d'aparcament rotatori que incentivi 
l'aparcament de curta durada als principals carrers comercials. D'aquesta forma 
s'aconseguirà desplaçar a vials urbans més exteriors i als pàrkings públics 
l'aparcament de llarga durada existent en aquest moments; i, fins i tot, es pot 
augmentar l'ús de les places privades per a residents existents i que en aquests 
moments es troben infrautilitzades. 

Per una altra banda, es pretén impedir l'aparcament indisciplinat present aprofitant el 
redisseny de l'espai vial que es durà a terme i mitjançant la instal·lació de mobiliari 
urbà. 

Finalment, també es proposa la creació de places d'aparcament per a motocicletes 
segregades de les places destinades als vehicles lleugers, per tal d'evitar el 
desaprofitament d'espai que es produeix en el moment que una motocicleta ocupa la 
zona d'aparcament reservada a un vehicle lleuger. 

En quart i últim lloc, es planteja la creació de noves places d'aparcament reservades. 
Primerament, es proposa l'augment del nombre de places reservades per a 
minusvàlids i, a més, aprofitant el redisseny urbà plantejat, l'adaptació de les existents 
a les necessitats dels seus usuaris. 

Seguidament, es proposa la creació d'una plaça reservada per a autoritats a la zona 
d'equipaments i escoles ja que la policia es desplaça diàriament a aquest nucli en 
horari d'entrada i sortida a les escoles. 

Per últim, es proposa l'augment del nombre de places reservades per a vehicles 
elèctrics. Com ja s'ha comentat anteriorment en aquest estudi, l'illa de Formentera es 
pionera en la implementació d'aquest tipus de vehicles i, aquest fet, s'ha tingut en 
consideració alhora de plantejar les propostes d'aparcament. 

La proposta d'aparcament final i completa per a la població de Sant Francesc Xavier 
es pot observar al plànol 8.5.1. A més a més, a la següent figura 8.8 es pot veure 
l'inventari d'aparcament per zones i total de la zona d'estudi i la comparació d'aquest 
amb la situació actual. 
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Figura 8.8  Inventari d'aparcament.  

Zona urbana  Tipologia d'aparcament  Places actuals  Places proposades  

Nucli de 
Sant Francesc 

Xavier 

Autoritats 2 2 
Minusvàlids 7 13 
Vehicles elèctrics 2 10 
Càrrega i descàrrega 22 27 
Motos 32 211 
Cordó vehicles 366 353 
Bateria vehicles 130 438 
Pàrking públic 529 600 

Zona 
d'equipaments 

i escoles 

Autoritats 0 1 
Minusvàlids 2 4 
Vehicles elèctrics 0 4 
Càrrega i descàrrega 0 0 
Motos 14 65 
Cordó vehicles 0 23 
Bateria vehicles 42 95 
Pàrking públic 45 30 

Ses Bardetes 

Autoritats 0 0 
Minusvàlids 0 1 
Vehicles elèctrics 0 2 
Càrrega i descàrrega 0 0 
Motos 0 134 
Cordó vehicles 102 235 
Bateria vehicles 0 0 
Pàrking públic 12 0 

Zona  
soci-sanitària 

Autoritats 3 3 
Minusvàlids 4 6 
Vehicles elèctrics 0 4 
Càrrega i descàrrega 0 0 
Motos 12 32 
Cordó vehicles 6 43 
Bateria vehicles 54 84 
Pàrking públic 30 30 

Població de 
Sant 

Francesc 
Xavier 

Autoritats  5 6 
Minusvàlids  13 24 
Vehicles elèctrics  2 20 
Càrrega i descàrrega  22 27 
Motos  58 442 
Cordó vehicles  474 641 
Bateria vehicles  226 630 
Pàrking públic  616 660 

Font: Elaboració pròpia. 
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8.6 SEGURETAT VIÀRIA 

 
A. DONAR SOLUCIÓ A DIFERENTS ITINERARIS URBANS AMB UN ALT RISC 

D'ACCIDENTALITAT. 
 

1. Construcció de la nova ronda sud-est per així poder treure el trànsit de pas 
existent al carrer del Pla del Rei i la posterior definició d'aquest carrer com 
un vial de prioritat invertida, en el qual tinguin preferència els 
desplaçaments a peu i en bicicleta. 
 

2. Construcció de la nova ronda perimetral de la zona d'equipaments i escoles 
per poder així extreure gran part del trànsit de la zona i disminuir els 
conflictes existent entre els desplaçaments en vehicle motoritzat i els 
desplaçaments a peu d'estudiants de parvulari i primària. 
 

3. Instal·lació de passos de vianants elevats a punts concrets de l'avinguda 
Vuit d'Agost, amb la finalitat de disminuir els conflictes existents entre 
vianants i vehicles motoritzats. 
 

B. DONAR SOLUCIÓ ALS GREUS PROBLEMES DE VISIBILITAT DETECTATS 
A DIFERENTS CRUÏLLES. 
 

1. Construcció d'una nova porta sud al nucli de Sant Francesc Xavier i 
eliminació de l'actual creuament des Mal Pas. 
 

2. Finalització de la construcció de l'avinguda Vuit d'Agost i redefinició de la 
seva part sud. Posterior definició del carrer de Sant Joan i del carrer d'Isidor 
Macabich (part pertanyent al nucli de Sant Francesc Xavier) com a vials de 
prioritat invertida. 
 
 

3. Reordenació de la circulació a la urbanització de Sant Senieta, pertanyent 
al nucli de Sant Francesc Xavier, d'aquesta forma es donarà solució al 
problema de visibilitat existent a la cruïlla situada entre els carrers de Sant 
Joan, d'Antoni Blanch i l'avinguda Vuit d'Agost. 

 
C. ELIMINACIÓ DE L'ENCREUAMENT EXISTENT ENTRE LA CARRETERA 

NACIONAL PM-820 I EL CAMÍ DE S'ESTANY. 
 

1. Eliminació de l'encreuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i 
el camí de s'Estany. 
 

D'aquesta forma, l'accés a la zona soci-sanitària es realitzarà únicament per 
la nova rotonda construïda i s'eliminarà un possible punt d'accidents. 

  
D. REDISSENY DE LA ROTONDA DEL NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER. 

 

1. Reordenació dels accessos i les sortides de la rotonda del nucli de Sant 
Francesc Xavier amb la finalitat d'eliminar els problemes de mobilitat 
existents a l'actualitat. 
 

Aquesta actuació anirà acompanyada d'una reordenació de la mobilitat 
interior d'aquest nucli. 

 

 
D'aquesta forma, al present apartat es pretén aportar una sèrie d'actuacions amb la 
finalitat d'augmentar la seguretat viària a la població de Sant Francesc Xavier. Es 
proposen un total de 8 actuacions classificades en 4 línies estratègiques. 
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En la primera d'aquestes línies estratègiques es plantegen 3 propostes d'actuació per 
donar solució als diferents itineraris urbans amb un alt risc d'accidentalitat. En aquest 
sentit, les dues primeres propostes ja han set exposades al primer apartat referent a la 
mobilitat en vehicle a motor privat, mentre que la tercera, la situació dels passos 
elevats proposats per a l'avinguda Vuit d'Agost, es poden observar al plànol 8.2.3. 

Pel que fa a la resta de propostes pertanyents a les tres línies estratègiques restants, 
aquestes plantegen una sèrie d'actuacions per solucionar diferents problemes 
detectats a varies cruïlles de la població. Totes aquestes propostes es poden veure a 
l'annex 5. Propostes solució per a cruïlles. 
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CAPÍTOL 9 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
 

Per avaluar la implementació de l'estudi de mobilitat de Sant Francesc Xavier i les 
conseqüències que aquest tindrà en la població, cal tenir en compte un conjunt 
d'indicadors de seguiment. 

Per al present estudi, s'han considerat un total de tretze indicadors classificats en set 
categories diferents: vianants, bicicletes, transport públic en autobús, vehicle privat, 
aparcament, transport de mercaderies i seguretat viària. 
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A la següent figura 9.1 es presenten els resultats obtinguts per a aquests indicadors 
aplicats a la població de Sant Francesc Xavier. Com es pot veure a continuació, 
aquests s'han calculat per a l'escenari actual i per a l'escenari proposat. 

 
Figura 9.1  Indicadors de seguiment. 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

GRUP 
D'INDICADORS NOM DE L'INDICADOR ESCENARI 

ACTUAL 
ESCENARI 
PROPOSAT 

1. VIANANTS 

 

Prioritat per vianants 
 

11,5% 55,3% 
 

Dèficit per a vianants 
 

71,6% 0% 
 

Espai viari per vianants 
 

28,6% 51,4% 
 

Guals per a vianants adaptats 
 

21,9% 100% 

2. BICICLETES 
 

Carril bici 
 

0,03 0,12 

3. TRANSPORT     
    PÚBLIC EN   
    AUTOBÚS 

 

Cobertura del transport públic 
 

75,7% 100% 
 

Adaptació de les estacions de 
transport públic per a PMR  
 

50% 100% 

4. VEHICLE PRIVAT 
 

Índex de motorització 
 

1,076 1,076 

5. APARCAMENT 

 

Places d'aparcament regulat 
 

0 6,2% 
 

Places d'aparcament gratuït a  
la via pública 
 

53,2% 59,6% 

 

Places d'aparcament gratuït en 
pàrking públic 
 

46,8% 34,2% 

6. TRANSPORT DE     
    MERCADERIES 

 

Places d'aparcament reservades 
per a càrrega i descàrrega 
 

22 27 

7. SEGURETAT  
    VIÀRIA 

 

Víctimes mortals en accident de 
trànsit 
 

0 0 

Font: Elaboració pròpia. 
 

En últim lloc, a la següent figura 9.2 es mostra el mètode de càlcul emprat per a 
l'obtenció de cadascun dels anteriors indicadors de seguiment. 
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Figura 9.2  Mètode de càlcul emprat per a l'obtenció dels diferents indicadors de seguiment. 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

GRUP D'INDICADORS NOM DE L'INDICADOR DEFINICIÓ FONT 

1. VIANANTS 

 

Prioritat per vianants 
 

 

Km. Prioritat per vianants * 100 / total km xarxa viària 
Nota: Prioritat per vianants = peatonals, prioritat invertida i zona 30 
 

Elaboració pròpia 

 

Dèficit per a vianants 
 

 

Km. Dèficit accessibilitat / total km xarxa viària 
Nota: Dèficit accessib. = vorera de menys de 1,8 m útils o inexistent 
 

Elaboració pròpia 
 

Espai viari per vianants 
 

 

m2 destinats al vianant * 100 / m2 d'espai viari   
 

Elaboració pròpia 
 

Guals per a vianants adaptats 
 

 

Número de guals per a vianants adaptats * 100 / total de guals per a 
vianants 
 

Elaboració pròpia 

2. BICICLETES 
 

Carril bici 
 

 

Km de carrils bici / total d'habitants 
 

Elaboració pròpia 

3. TRANSPORT     
    PÚBLIC EN   
    AUTOBÚS 

 

Cobertura del transport públic 
 

 

Habitants amb parada d'autobús a menys de 500 m * 100 / total d'hab. 
 

Elaboració pròpia 
 

Adaptació de les estacions de 
transport públic a PMR  
 

Estacions adaptades * 100 / estacions totals Elaboració pròpia 

4. VEHICLE PRIVAT 
 

Índex de motorització 
 

Nombre de vehicles / habitants totals  
Nota: Dada a nivell insular 

 

Observatori de 
Sostenibilitat i 

Territori de la UIB 
 

5. APARCAMENT 

 

Places d'aparcament regulat 
 

 

Nombre de places d'aparcament per a vehicles lleugers amb regulació 
* 100 / nombre de places d'aparcament totals 
 

Elaboració pròpia 
 

Places d'aparcament gratuït a  
la via pública 
 

 

Nombre de places d'aparcament gratuïtes per a vehicles lleugers a la 
via pública * 100 / nombre de places d'aparcament totals 
 

Elaboració pròpia 
 

Places d'aparcament gratuït  
en pàrking públic 
 

 

Nombre de places d'aparcament gratuïtes per a vehicles lleugers en 
pàrking públic * 100 / nombre de places d'aparcament totals 
 

Elaboració pròpia 

6. TRANSPORT DE     
    MERCADERIES 

 

Places d'aparcament 
reservades per a c/d 
 

Places d'aparcament dedicades a càrrega i descàrrega Elaboració pròpia 

7. SEGURETAT  
    VIÀRIA 

 

Víctimes mortals en accident de 
trànsit 
 

 

Víctimes mortals en accident de trànsit en àmbit urbà * 1000 / població 
 

Dades DGT 

Font: Elaboració pròpia.
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CAPÍTOL 10 

PROGRAMA D'ACTUACIONS 
 

El programa d'actuacions establert per a la realització de les actuacions plantejades 
està format per un total 13 propostes classificades en 6 línies estratègiques o fases. 

A la pàgina següent es mostra un quadre resum d'aquestes línies estratègiques i 
propostes i posteriorment s'exposen per separat i de forma més detallada cada una 
d'aquestes. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

1 Eliminació dels problemes de congestió existents. 

 
• PROPOSTA 1.1 

 

Construcció de la nova variant sud-est al nucli de 
Sant Francesc Xavier. 
 

• PROPOSTA 1.2 

 

Construcció de la nova variant de la zona 
d'equipaments i escoles. 
 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

2 Millora de la continuïtat viària. 

 
• PROPOSTA 2.1 

 

Finalització de la construcció de l'avinguda Vuit 
d'Agost. 
 

• PROPOSTA 2.2 
 

Reurbanització de l'avinguda de Portossalè. 
 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

3 Potenciació de la mobilitat a peu. 

 

• PROPOSTA 3.1 

 

Extensió de la zona exclusiva per a vianants a tota 
la zona del casc antic. 
 

• PROPOSTA 3.2 

 

Reurbanització de la zona sud-est del nucli de 
Sant Francesc Xavier. 
 

• PROPOSTA 3.3 

 

Reurbanització dels carrers de la urbanització de 
ses Bardetes. 
 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

4 Potenciació de la mobilitat a peu (II). 

 
• PROPOSTA 4.1 

 

Reurbanització de la zona nord del nucli de Sant 
Francesc Xavier. 
 

• PROPOSTA 4.2 

 

Reurbanització de la zona sud-oest del nucli de 
Sant Francesc Xavier. 
 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

5 Reurbanització de la resta de vials urbans. 

 
• PROPOSTA 5.1 

 

Urbanització i reurbanització de la zona  
soci-sanitària. 
 

• PROPOSTA 5.2 

 

Reurbanització de la travessera urbana de la 
Carretera Nacional PM-820. 
 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
 

6 Construcció de pàrkings públics subterranis. 

 
• PROPOSTA 6.1 

 

Construcció d'un pàrking públic subterrani. 
 

• PROPOSTA 6.2 
 

Construcció d'un pàrking públic subterrani (II). 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Eliminació dels problemes de congestió existents. 

 

PROPOSTA 1.1 Construcció de la nova variant sud-est al nucli de 
Sant Francesc Xavier. 

 
 

Solució principal : 
 

• Resoldre els conflictes existents entre el trànsit intern i el de passada al carrer 
del Pla del Rei. 

 
Solucions associades : 
 

• Construcció d'una nova porta sud per al nucli de Sant Francesc Xavier. 
 

• Construcció i/o urbanització dels carrers del Metge Vicent Riera Ferrer, de 
Migjorn i d'Eivissa de connexió entre l'actual trama urbana i la futura variant 
sud-est. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Desplaçament del recorregut de la L5 St. Francesc > Cala Saona. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 

 
Descripció : 
 

Aquest nou vial urbà passarà a forma part de la xarxa viària interna principal, 
encarregada de garantir la connexió de la població amb la xarxa viària externa 
principal. 
 

 
 

Fase: 
 

Primera 

 
Estimació del cost : 
 

Total = 2.518.400€* finançats amb càrrec al Conveni de carreteres. 
 

* Actuació plantejada al PTI. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Eliminació dels problemes de congestió existents. 

 

PROPOSTA 1.2 Construcció de la nova variant de la zona 
d'equipaments i escoles. 

 
 

Solució principal : 
 

• Resoldre els problemes de congestió i els conflictes entre vehicles i vianants 
existents a les hores punta d'entrada i sortida a l'escola. 

 
Solucions associades : 
 

• Donar accés viari al nou poliesportiu municipal. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'aparcaments per a bicicletes. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 

 
Descripció : 
 

Aquest nou vial urbà passarà a forma part de la xarxa viària interna secundària. 
 

 
 

Fase: 
 

Primera 

 
Estimació del cost : 
 

Total = 585.200€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Actuació plantejada al PTI. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Millora de la continuïtat viària. 

 

PROPOSTA 2.1 Finalització de la construcció de l'avinguda Vuit 
d'Agost. 

 
 

Solució principal : 
 

• Donar continuïtat viària a l'avinguda Vuit d'Agost i resoldre els conflictes 
existents entre el trànsit intern i el de passada al carrer de Sant Joan. 

 
Solucions associades : 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 

 
Descripció : 
 

Aquest vial urbà passarà a forma part de la xarxa viària interna principal, 
encarregada de garantir la connexió de la població amb la xarxa viària externa 
principal. 
 

 
 

Fase: 
 

Segona 

 
Estimació del cost : 
 

Total = 643.000€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Actuació plantejada al PTI. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Millora de la continuïtat viària. 

 

PROPOSTA 2.2 Reurbanització de l'avinguda de Portossalè. 

 
 

Solució principal : 
 

• Adaptar el disseny viari d'aquest vial a les necessitats de cada tram. 

 
Solucions associades : 
 

• Resoldre els problemes de congestió i els conflictes entre vehicles i vianants 
existents a les hores punta d'entrada i sortida a l'escola. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
  

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 

 
Descripció : 
 

• Tram 1 (carrer de Sant Joan - av. Vuit d'Agost): carrer peatonal. 
 

• Tram 2 (vial de connexió): carrer amb segregació calçada/vorera. 
 

• Tram 3 (zona d'equipaments i escoles): carrer de prioritat invertida. 
 

 
 

Fase: 
 

Segona 

 
Estimació del cost  (inclou la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 948.000€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Prioritat per vianants. 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Potenciació de la mobilitat a peu. 

 

PROPOSTA 3.1 Extensió de la zona exclusiva per a vianants a tota 
la zona del casc antic. 

 
 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat més sostenible a la zona del casc antic del 
nucli de Sant Francesc Xavier. 

 
Solucions associades : 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Permetre una correcta convivència amb els desplaçaments en bicicleta. 
 

• Construcció d'aparcaments per a bicicletes. 
 

 
Descripció : 
 

Peatonalització dels següents carrers: 
 

• C/ de Marc Ferrer. 
 

• C/ d'es Vedrà. 
 

• C/ de Berenguer Renart. 
 

 
 

Fase: 
 

Tercera 

 
Estimació del cost (inclou la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 573.600€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Prioritat per vianants. 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Potenciació de la mobilitat a peu. 

 

PROPOSTA 3.2 Reurbanització de la zona sud-est del nucli de Sant 
Francesc Xavier. 

 
 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat més sostenible a la zona interior del nucli. 
 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'aparcaments per a bicicletes. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament regulat en la via pública. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 
Descripció : 
 

• Tram sud Carrer del Pla del Rei: zona 30. 
 

• Tram nord Carrer del Pla del Rei: prioritat invertida. 
 

• C/ des Morer: prioritat invertida. 
 

• Tram C/ d'Eivissa: zona exclusiva de vianants. 
 

• Tram C/ de Migjorn: zona exclusiva de vianants. 
 

• Tram C/ del Metge Vicent Riera Ferrer: prioritat invertida. 
 

• C/ Diputat Marià Serra: Zona 30. 
 
 
 

Fase: 
 

Tercera 
 
Estimació del cost (inclou la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 1.824.720€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 
 

• Prioritat per vianants. 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament regulat. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Places d'aparcament reservades per a càrrega i descàrrega. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Potenciació de la mobilitat a peu. 

 

PROPOSTA 3.3 Reurbanització dels carrers de la urbanització de 
ses Bardetes. 

 
 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat interior i de connexió amb el nucli principal 
més sostenible. 

 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Construcció d'una parada d'autobús. 
  

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 

• Construcció d'una mini-glorieta a la cruïlla d'entrada a la urbanització. 
 
Descripció : 
 

• Vial de connexió: Segregació calçada/vorera. 
 

• C/ de Cala Saona: Segregació calçada/vorera. 
 

• Travessera urbana de la carretera PM-820-1: Segregació calçada/vorera. 
 

• C/ de sa Serra (tram exterior): Segregació calçada/vorera. 
 

• C/ de Sevilla i de sa Serra (tram interior): prioritat invertida (construcció). 
 

• Resta de carrers: prioritat invertida. 
 
 

 

Fase: 
 

Tercera 
 
Estimació del cost (inclou la instal·lació i la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 5.241.600€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Cobertura del transport públic. 
 

• Adaptació de les estacions de transport públic per a PMR. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Potenciació de la mobilitat a peu (II). 

 

PROPOSTA 4.1 Reurbanització de la zona nord del nucli de Sant 
Francesc Xavier. 

 

 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat més sostenible a la zona interior del nucli. 
 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament regulat en la via pública. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 

• Donar solució als problemes detectats a diferents cruïlles de la zona. 
 

• Millora del vial d'accés i sortida a la parada d'autobús del nucli. 
 
Descripció : 
 

• Avinguda Vuit d'Agost: segregació calçada/vorera. 
 

• Tram exterior C/ de Santa Maria: segregació calçada/vorera. 
 

• Tram interior C/ de Santa Maria i C/ d'Antoni Blanc: prioritat invertida. 
 

• Tram C/ Marc Ferrer: prioritat invertida. 
 

• C/ de Sant Antoni: prioritat invertida. 
 

• Tram exterior C/ d'Antoni Blanc i C/ de sa Senieta: Zona 30. 
 

 

 

Fase: 
 

Quarta 
 
Estimació del cost (inclou la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 2.018.400€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament regulat. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Places d'aparcament reservades per a càrrega i descàrrega. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Potenciació de la mobilitat a peu (II). 

 

PROPOSTA 4.2 Reurbanització de la zona sud-oest del nucli de 
Sant Francesc Xavier. 

 

 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat més sostenible a la zona interior del nucli. 
 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament regulat en la via pública. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 

• Donar solució als problemes detectats a diferents cruïlles de la zona. 
 
Descripció : 
 

• Avinguda Vuit d'Agost: segregació calçada/vorera. 
 

• Tram exterior C/ dels Molins de sa Miranda i d'Isidor Macabich: segregació 
calçada/vorera. 
 

• C/ dels Mestres, del Llaüt Laura i nou vial: zona exclusiva de vianants. 
 

• Tram interior C/ dels Molins de sa Miranda i d'Isidor Macabich: prior. invertida. 
 

• C/ de Sant Joan i del Repoblament: prioritat invertida. 
 

 

 

Fase: 
 

Quarta 
 
Estimació del cost (inclou la renovació dels serveis urbans): 
 

Total = 3.021.360€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Prioritat per vianants. 
 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament regulat. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Places d'aparcament reservades per a càrrega i descàrrega. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Reurbanització de la resta de vials urbans. 

 

PROPOSTA 5.1 Urbanització i reurbanització de la zona  
soci-sanitària. 

 
 

Solució principal : 
 

• Potenciar un tipus de mobilitat més sostenible a la zona soci-sanitària. 
 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Millores infraestructurals en el servei de transport públic. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en pàrking públic. 
 

• Donar solució als problemes detectats a diferents cruïlles de la zona. 
 
Descripció : 
 

• Nou vial paral·lel a la Carreter Nacional PM-820: prioritat invertida. 
 

• Resta de vials: segregació calçada/vorera. 
 

 
 

Fase: 
 

Cinquena. 
 
Estimació del cost : 
 

Total = 1.004.600€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Adaptació de les estacions de transport públic per a PMR. 
 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Places d'aparcament gratuït en pàrking públic. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Reurbanització de la resta de vials urbans. 

 

PROPOSTA 5.2 Reurbanització de la travessera urbana de la 
Carretera Nacional PM-820. 

 
 

Solució principal : 
 

• Potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta en aquest tram de la via. 
 
Solucions associades : 
 

• Permetre una correcta convivència entre els desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en vehicle motoritzat. 
 

• Reserva d'espai per a vianants respectant el codi d'accessibilitat en els 
itineraris per a vianants. 
 

• Construcció d'un carril bici segregat i aparcaments per a bicicletes. 
 

• Millores infraestructurals en el servei de transport públic. 
 

• Reserva d'espai per a aparcament gratuït en la via pública. 
 

• Donar solució als problemes detectats a diferents cruïlles de la zona. 
 
Descripció : 
 

• Carreter Nacional PM-820: segregació calçada/vorera. 
 

 
 

Fase: 
 

Cinquena. 
 
Estimació del cost : 
 

Total = 594.000€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 
 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Dèficit per a vianants. 
 

• Espai viari per vianants. 
 

• Guals per a vianants adaptats. 
 

• Carril bici. 
 

• Adaptació de les estacions de transport públic per a PMR. 
 
 

• Índex de motorització. 
 

• Places d'aparcament gratuït a la via pública. 
 

• Víctimes mortals en accident de trànsit. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Construcció de pàrkings públics subterranis. 

 

PROPOSTA 6.1 Construcció d'un pàrking públic subterrani. 

 
 

Solució principal : 
 

• Crear noves places de pàrking públiques una vegada que els propietaris dels 
actuals pàrkings en sòl urbanitzable decideixin exercir el seu dret a construir. 

 
Descripció : 
 

• Construcció d'un pàrking públic subterrani de 300 places a la zona de l'actual 
pàrking de sa Senieta. 
 

 
 

Fase: 
 

Sense fase, realització de la proposta quan l'administració ho consideri convenient. 
 
Estimació del cost : 
 

Total = 2.250.000€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Places d'aparcament gratuït en pàrking públic. 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Construcció de pàrkings públics subterranis. 

 

PROPOSTA 6.2 Construcció d'un pàrking públic subterrani (II). 

 
 

Solució principal : 
 

• Crear noves places de pàrking públiques una vegada que els propietaris dels 
actuals pàrkings en sòl urbanitzable decideixin exercir el seu dret a construir. 

 
Descripció : 
 

• Construcció d'un pàrking públic subterrani de 300 places a la zona reservada 
per a la construcció de la futura seu del Consell Insular de Formentera. 
Aprofitant l'obra de construcció d'aquest edifici. 
 

 
 

Fase: 
 

Sense fase, realització de la proposta quan l'administració ho consideri convenient. 
 
Estimació del cost : 
 

Total = 2.250.000€* finançats amb càrrec als pressupostos generals del Consell. 
 

* Estimació respecte a obres similars realitzades a l'illa de Formentera. 

 
Indicadors d'avaluació de la proposta : 

 

• Places d'aparcament gratuït en pàrking públic. 
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CAPÍTOL 11 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

L'informe de sostenibilitat ambiental per a l'Estudi de mobilitat urbana de Sant 
Francesc Xavier resultarà favorable degut a que en aquest no es projecta ni la 
construcció de nous vials urbans, ni l'augment l'àrea edificada o edificable. 

L'únic consum de sòl rústic previst en aquest estudi es produeix als vials de connexió 
existents entre el nucli principal i la resta de zones adjuntes amb la finalitat de poder 
incloure en aquests vials una calçada de 5,5 m d'amplada, un carril bici de 2,5 m 
d'amplada i un vorera de 2 m d'amplada a un costat de la via. 
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Aquest petit consum de sòl rústic consisteix en l'augment entre els 1 i 2 metres de 
l'amplada d'aquest vials de connexió amb el qual es possibilita la construcció de 
voreres i carrils bici. 

D'aquesta forma aquest estudi de mobilitat de Sant Francesc Xavier es caracteritza 
principalment per la intenció d'assolir un model de mobilitat més sostenible evitant un 
elevat consum del territori rústic limítrof a la població i respectant així el medi ambient.  

En aquest sentit, al present estudi s'aprofiten els nous vials projectats al nou Pla 
Territorial Insular de l'illa de Formentera per extreure als límits de la població la gran 
quantitat de circulació en vehicle privat existent i així pacificar les zones interiors dels 
diferents nuclis on poder potenciar un model de mobilitat a peu i en bicicleta més 
sostenible. 

D'aquesta manera les principals actuacions propostes es podrien classificar en dues 
grans categories: el redisseny casi per complet de l'espai vial de la població i la 
reordenació dels sentits de circulació. 

En resum, mitjançant la optimització de l'actual espai urbà, urbanitzable, rústic edificat i 
rústic edificable es pretén donar solució a tots els problemes de mobilitat detectats 
sense afectar en gran mesura al medi ambient en general i al sòl rústic en particular. 
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ANNEX 1 

NOMS DE CARRERS, CAMINS I CARRETERES  
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ANNEX 2 

CARACTERÍSTIQUES DE L'ILLA 

  







 

167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 

PLA D'AFORAMENTS DE SANT FRANCESC XAVIER (ABRIL DE 2011) 

 
Per a la caracterització de la mobilitat de Sant Francesc Xavier s'ha realitzat un estudi de camp consistent en la execució d'una sèrie 
d'aforaments manuals repartits per les principals vies urbanes de la població. Concretament, a aquest estudi s'han realitzat un total de 9 
aforaments manuals situats a la zona exclusiva de vianants, a la xarxa interna principal i a la xarxa interna secundària. 

Aquest pla s'ha plantejat per complementar la informació que ens aporta el Pla d'aforaments de Formentera referent als desplaçaments en 
vehicle privat a motor que es realitzen en època estival a l'illa. Aquest pla d'aforaments realitzà 3 aforaments automàtics i un manual per a  
conèixer les condicions reals de circulació a la zona de Sant Francesc Xavier. 
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A diferència del Pla d'aforaments de Formentera, el present Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier no es limita únicament a la 
caracterització de la mobilitat en vehicle privat. En l'actual pla es pretén caracteritzar la mobilitat global existent a la població de Sant Francesc 
Xavier tenint en comte tots els modes de transport: a peu, en bicicleta i en vehicle privat a motor. 

A la següent figura A3.1 es mostra la situació de tots els punts d'aforament manual escollits i seguidament s'explica el motiu pel qual han set 
escollits cada un d'ells. Més endavant, en aquest annex, es tornaran a explicar de forma més concreta els objectius i, també, s'exposaran els 
resultats obtinguts. 

 
Figura A3.1 Situació de tots els punts d'aforament manual (elaboració pròpia). 
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• Els punts d'aforament 1, 1(bis), 2 i 3 es situen a cada un dels vials de connexió existents entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la resta de 
zones adjuntes. Es tracta de viari urbà classificat com a viari intern secundari i en aquests aforaments manuals es quantifica la demanda de 
mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle privat a motor. 
 

• L'aforament 4 es troba situat al creuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i el Camí de s'Estany, vials classificats com a viari 
extern principal i viari extern secundari, respectivament. Es tracta d'un punt d'accés important a la zona soci-sanitària i, tot i estar fora de sòl 
urbà, s'ha cregut convenient calcular el nombre de girs que es produeixen en aquest. S'ha quantificat el nombre de girs que es produeixen 
en vehicle a motor privat i el temps d'espera. 
 

• Els aforaments 5, 6 i 7 es situen al carrers Sant Joan, a l'avinguda Vuit d'Agost i al carrer del Pla del Rei respectivament. Tots tres es 
tracten de vials urbans, però mentre els dos primers estan classificats dins la xarxa interna secundària, el tercer està classificat com a xarxa 
interna principal. En aquests aforaments es quantifica la demanda de mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle privat a motor. 
 

• Per últim, els aforaments 8 i 9 es situen dins la zona exclusiva de vianants. El primer d'aquests aforaments es troba al carrer Jaume I, 
mentre que el segon es situat al carrer Isidor Macabich. En aquest aforaments només es quantifica la demanda de mobilitat a peu i en 
bicicleta, degut a que la resta modes de transport no són acceptats. 
 

Pel que fa als aforaments manuals, en tots els casos s'han realitzat comptatges de dues hores de duració, una en horari de matí i l'altra en 
horari de tarda. Els desplaçaments enregistrats s'han classificat segons el sentit de circulació i segons el mode de transport: vianants, 
bicicletes, motocicletes, vehicles lleugers i vehicles pesats. 

Una vegada realitzats els comptatges i obtingudes les dades resultants, s'han interpolat els resultats per obtenir les IMD(s) dels desplaçaments 
en vehicle a motor privat (motocicleta, vehicle lleuger i vehicle pesat), a peu i en bicicleta. Per interpolar aquestes dades, s'ha relacionat el 
nombre de desplaçaments obtinguts a la població de Sant Francesc Xavier amb el nombre de desplaçaments existents a diferents gràfiques de 
distribució horària. 

Concretament, es mira el total de vehicles que hi ha la gràfica de distribució horària en les franges horàries en les quals s'han realitzat els 
comptatges i es calculen els percentatges que suposen en el total del dia. Aquesta relació s'ha suposat que s'ha de mantenir en el cas de la 
població de Sant Francesc Xavier i d'aquesta forma s'ha extret la IMD aproximada. 

En el cas de la IMD de desplaçaments en vehicle a motor privat s'han utilitzat dues gràfiques de distribució horària de desplaçaments. Per una 
banda s'ha utilitzat la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival de l'illa de Formentera, la qual es troba 
disponible a Pla d'aforaments de Formentera. Per una altra banda s'ha utilitzat la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner 
de Catalunya. 
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La distribució horària dels desplaçaments a l'illa de Formentera varia considerablement segons l'època de l'any, degut a que aquesta illa està 
marcada per una gran estacionalitat. Per aquest motiu, degut a que la distribució horària en època estival no es la més adequada per a ser 
relacionada amb les dades obtingudes al més d'abril, s'ha utilitzat la gràfica de la mitjana de Catalunya per tal de poder fer una comparació 
dels resultats. És evident que Formentera no forma part de Catalunya, però s'ha considerat que la distribució de desplaçaments a aquestes 
dues zones no deu variar excessivament. 

 
Figura A3.2 Gràfiques de distribució horària dels desplaçaments. 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival 
a l'illa de Formentera: 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner 
de Catalunya: 

 

 
 

 

 
 

Font: Pla d'aforaments de Formentera (gràfica esquerra), Generalitat de Catalunya (gràfica dreta). 
 

Pel que fa al càlcul de la IMD de desplaçaments a peu i en bicicleta, en aquest cas només s'ha tingut en compte la gràfica de distribució horària 
dels desplaçaments en dia feiner i època estival de Formentera. Respecte als desplaçaments a peu, aquesta determinació s'ha decidit després 
de parlar amb una sèrie de comerciants de la zona amb els quals s'ha arribat a la conclusió de que la gràfica de distribució era bastant 
adequada per al més d'abril. Respecte als desplaçaments en bicicleta, aquesta gràfica s'ha considerat adequada degut a que a Formentera l'ús 
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d'aquest mode de transport no està lligat a la mobilitat obligada; aquest mode es limita únicament a l'oci, tot i que una part de turistes també 
l'utilitzen com a mode de transport. 

A continuació s'exposa la fitxa de cada un dels aforaments manuals realitzats. A aquestes es poden observar les dades obtingudes i les IMD(s) 
corresponents a cada vial: 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 1 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: Av. de Portossalè. 
• Tipus de vial: Vial de connexió entre el nucli de 

Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i 
escoles. 

• Categoria viària: Viari intern secundari . 
 

• Dia de comptatge: 20/04/2011 
• Tipus de dia: Dia feiner 

 

 

Notes: 
 

• Hi ha que tenir em compte l'augment de 
desplaçaments que es registren a l'hora d'entrada i 
sortida a l'escola. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   9:30 - 10:30h 
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER > ESCOLES SENTIT DE CIRCULACIÓ: ESCOLES > NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

11 
8 
3 
34 
3 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

8 
15 (grup de 6 ciclistes) 
6 
51 
1 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   17:00 - 18:00h 
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER > ESCOLES SENTIT DE CIRCULACIÓ: ESCOLES > NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

31 
9 
16 
79 
1 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

27 
11 
17 
56 
2 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  A L'AVINGUDA DE PORTOSSALÈ  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   9:30 - 10:30h = 11.000 vehicles (5,98%) 
 

• 17:00 - 18:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   9:30 - 10:30h =   98 vehicles > IMD = 1.639 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 171 vehicles > IMD = 2.619 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   9:30 - 10:30h =   78.000 vehicles (5,29%) 
 

• 17:00 - 18:00h = 138.000 vehicles (9,36%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   9:30 - 10:30h =   98 vehicles > IMD = 1.853 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 171 vehicles > IMD = 1.827 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA A L'AVINGUDA DE PORTOSSALÈ  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   9:30 - 10:30h = 11.000 vehicles (5,98%) 
 

• 17:00 - 18:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   9:30 - 10:30h = 19 desplaç. > IMD = 318 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 58 desplaç. > IMD = 888 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   9:30 - 10:30h = 23 desplaç. > IMD = 385 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 20 desplaç. > IMD = 306 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 1  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta a l'avinguda de Portossalè, vial de connexió existent entre el nucli de 
Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i escoles. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 1 = 2.000* vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 2.129 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 1.840 vehicles 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 1 = 762* desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 1 = 346* desplaçaments en bicicleta 
 
*Complementar aquest resultats amb els obtinguts a L'AFORAMENT MANUAL NÚMERO 1 (BIS) 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 1 (BIS) 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: Av. de Portossalè. 
• Tipus de vial: Vial de connexió entre el nucli de 

Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i 
escoles. 

• Categoria viària: Viari intern secundari . 
 

• Dia de comptatge: 20/04/2011 
• Tipus de dia: Dia feiner 

 

 

Notes: 
 

• Aquest aforament s'ha realitzat a l'hora d'entrada i 
sortida a l'escola. A la resta del dia, la intensitat 
viària a aquesta avinguda es molt inferior. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   8:40 - 9:10h, HORARI D'ENTRADA A L'ESCOLA.  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER > ESCOLES SENTIT DE CIRCULACIÓ: ESCOLES > NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

64 
2 
9 
153 
7  (3 autobusos escolars i 4 camions) 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

38 
3 
5 
190 
6  (3 autobusos i 3 camions) 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   13:45 - 14:20h, HORARI DE SORTIDA DE L'ESCOLA.  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER > ESCOLES SENTIT DE CIRCULACIÓ: ESCOLES > NUCLI DE St. FRANCESC XAVIER 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

95 
9  (un grup de 5 turistes) 
5 
98 
6  (4 autobusos escolars i 2 camions) 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

212 
3 
5 
128 
5  (4 autobusos escolars i 1 camió) 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  A L'AVINGUDA DE PORTOSSALÈ  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   8:40 -   9:10h = 8.000 vehicles (4,35%) 
 

• 13:45 - 14:20h = 9.500 vehicles (5,17%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   8:40 -   9:10h = 370 vehicles > IMD = 8.506 veh.  
 

• Intensitat 13:45 - 14:20h = 247 vehicles > IMD = 4.778 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   8:30 -   9:00h = 62.500 vehicles (4,24%) 
 

• 13:45 - 14:15h = 56.500 vehicles (3,83%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   8:40 -   9:10h = 370 vehicles > IMD = 8.726 veh.  
 

• Intensitat 13:45 - 14:20h = 247 vehicles > IMD = 6.449 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA A L'AVINGUDA DE PORTOSSALÈ  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 
 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

•   8:40 -   9:10h = 8.000 vehicles (4,35%) 
 

• 13:45 - 14:20h = 9.500 vehicles (5,17%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   8:40 -   9:10h = 102 desplaç. > IMD = 2.345 veh.  
 

• Intensitat 13:45 - 14:20h = 307 desplaç. > IMD = 5.938 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat   8:40 -   9:10h =   5 desplaç. > IMD = 115 veh.  
 

• Intensitat 13:45 - 14:20h = 12 desplaç. > IMD = 232 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 1 (BIS)  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta a l'avinguda de Portossalè, vial de connexió existent entre el nucli de 
Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i escoles. Aquest aforament 1 complementari es realitza en horari d'entrada i sortida de l'escola. 
La demanda de mobilitat en aquestes dues situacions augmenta molt considerablement i, per aquest motiu, s'ha considerat necessari fer un 
segon aforament.  

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

Les dades obtingudes són realment desproporcionades. Per aquest motiu es modificaran a l'alça les IMD(s) obtingudes als resultats de  
l'anterior aforament. 

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

Desplaçaments totals en vehicle privat = 617 vehicles 
 

IMD 1 = 2.000 vehicles  
 

IMD 1 (BIS) = 2.500 vehicles 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

Desplaçaments totals a peu = 409 desplaçaments a peu 
 

IMD 1 = 762 desplaçaments a peu 
 

IMD 1 (BIS) = 1.100 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

Desplaçaments totals en bicicleta = 17 desplaçaments en bicicleta 
 

IMD 1 = 346 desplaçaments en bicicleta 
 

IMD 1 (BIS) = 360 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 2 
Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: C/ Isidor  Macabich. 
• Tipus de vial: Vial de connexió entre el nucli de 

Sant Francesc i la urbanització de ses Bardetes. 
• Categoria viària: Viari intern secundari . 

 

• Dia de comptatge: 20/04/2011 (horari de matí) 
                              27/04/2011 (horari de tarda) 

• Tipus de dia: Dia feiner 

Notes: 
 

• Presència de molts de vianants amb cotxet per a 
nadons. (25% dels vianants al matí). 

• Vorera molt utilitzada pels estudiants per tornar a 
casa. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   11:10 - 12:10h  (20/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI St. FRANCESC > URB. SES BARDETES SENTIT DE CIRCULACIÓ: URB. SES BARDETES > NUCLI St. FRANCESC 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

16 
7 
3 
46 
1 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

12 
2 
6 
57 
1 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   18:15 - 19:15h  (27/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI St. FRANCESC > URB. SES BARDETES SENTIT DE CIRCULACIÓ: URB. SES BARDETES > NUCLI St. FRANCESC 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

17 
13 
9 
72 
2 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

15 
5 
12 
64 
0 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  AL CARRER D'ISIDOR MACABICH  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:10 - 12:10h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 18:15 - 19:15h = 14.000 vehicles (7,61%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 114 vehicles > IMD = 1.613 veh.  
 

• Intensitat 17:40 - 18:40h = 159 vehicles > IMD = 2.089 veh.  
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:00 - 12:00h =   72.000 vehicles (4,89%) 
 

• 18:00 - 19:00h = 109.000 vehicles (7,40%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 114 vehicles > IMD = 2.331 veh.  
 

• Intensitat 18:15 - 19:15h = 159 vehicles > IMD = 2.149 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA AL CARRER D'ISIDOR MACABICH  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:10 - 12:10h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 18:15 - 19:15h = 14.000 vehicles (7,61%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 28 desplaç. > IMD = 396 veh.  
 

• Intensitat 18:15 - 19:15h = 32 desplaç. > IMD = 421 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h =   9 desplaç. > IMD = 127 veh.  
 

• Intensitat 18:15 - 19:15h = 18 desplaç. > IMD = 237 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 2  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta al carrer d'Isidor Macabich, vial de connexió existent entre el nucli de 
Sant Francesc Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 2 = 2.000 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 1.851 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 2.240 vehicles 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 2 = 400 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 2 = 180 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 3 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: Vial d'accés a la zona soci-
sanitària. 

• Tipus de vial: Vial de connexió entre el nucli de 
Sant Francesc Xavier i la zona soci-sanitària. 

• Categoria viària: Viari intern secundari . 
 

• Dia de comptatge: 29/04/2011 
• Tipus de dia: Dia feiner 

 

 

Notes: 
  

• Aquest vial s'utilitza preferentment com a vial de 
sortida de la zona soci-sanitària. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:  11:00 - 12:00h  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI St. FRANCESC > ZONA SOCI-SANITÀRIA SENTIT DE CIRCULACIÓ: ZONA SOCI-SANITÀRIA > NUCLI St. FRANCESC 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

16 
21 (grup de 19 ciclistes) 
2 
11 
0 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

7 
1 
3 
26 
0 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   16:30 - 17:30h 
SENTIT DE CIRCULACIÓ: NUCLI St. FRANCESC > ZONA SOCI-SANITÀRIA SENTIT DE CIRCULACIÓ: ZONA SOCI-SANITÀRIA > NUCLI St. FRANCESC 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

9 
4 
3 
18 
0 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

5 
2 
0 
19 
1 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPL. EN VEHICLE PRIVAT AL VIA L D'ACCÉS A LA ZONA SOCI-SANITÀRIA  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:00 - 12:00h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 16:30 - 17:30h = 11.500 vehicles (6,25%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 42 vehicles > IMD = 594 veh.  
 

• Intensitat 16:30 - 17:30h = 41 vehicles > IMD = 656 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:00 - 12:00h =   72.000 vehicles (4,89%) 
 

• 16:30 - 17:30h = 135.000 vehicles (9,16%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 42 vehicles > IMD = 859 veh.  
 

• Intensitat 16:30 - 17:30h = 41 vehicles > IMD = 448 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPL. A PEU I EN BICICLETA AL VIAL D'ACCÉS A LA ZONA SOCI-SANITÀRIA  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:00 - 12:00h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 16:30 - 17:30h = 11.500 vehicles (6,25%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 23 desplaç. > IMD = 325 veh.  
 

• Intensitat 16:30 - 17:30h = 14 desplaç. > IMD = 224 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 22 desplaç. > IMD = 331 veh.  
 

• Intensitat 16:30 - 17:30h =   6 desplaç. > IMD =   96 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 3  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta al vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre 
el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona soci-sanitària. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 3 = 650 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 625 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 654 vehicles 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 3 = 280 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 3 = 210 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 4 
 

Punt exacte de comptatge: (Cercle blau). 

 

 

Informació: 
 

• Punt de comptatge: Creuament existent entre la 
carretera nacional PM-820 i el camí de s'Estany.. 

• Tipus de vial: Vial interurbà - vial rural. 
• Categoria viària: V. extern principal - extern 

secundari. 
 

• Dia de comptatge: 20/04/2011 (horari de matí) 
                              27/04/2011 (horari de tarda) 

• Tipus de dia: Dia feiner 
 

Notes: 
 

• Només s'han tingut en compte el moviments d'accés a 
la carretera nacional des del camí rural i el moviments 
de sortida de la carretera nacional al camí rural. 

• Presència d'alguns vianants. 
AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:  12:20 - 13:20h  (20/04/2011)   
TIPUS DE MOVIMENT: ACCÉS A LA CARRETERA NACIONAL PM-820 TIPUS DE MOVIMENT: SORTIDA DE LA CARRETERA NACIONAL PM-820 

Direcció a Sant Francesc Xavier 
 Temps mig d'espera 

 

Direcció a Sant Ferran 
 Temps mig d'espera 

19 (18 v. lleugers + 1 moto) 
6,5 segons 
 

20 (17 v. lleugers + 3 motos) 
12 segons 

Venint de Sant Francesc Xavier 
 Temps mig d'espera 

 

Venint de Sant Ferran 
 Temps mig d'espera 

21 (20 v. lleugers + 1 moto) 
1,3 segons 
 

13 (10 v. lleugers + 3 motos) 
0 segons 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:  19:30 - 20:30h  (27/04/2011) 
TIPUS DE MOVIMENT: ACCÉS A LA CARRETERA NACIONAL PM-820 TIPUS DE MOVIMENT: SORTIDA DE LA CARRETERA NACIONAL PM-820 

Direcció a Sant Francesc Xavier 
 Temps mig d'espera 

 

Direcció a Sant Ferran 
 Temps mig d'espera 

13 (13 v. lleugers) 
13,7 segons 
 

16 (13 v. lleugers + 3 motos) 
16,9 segons 

Venint de Sant Francesc Xavier 
 Temps mig d'espera 

 

Venint de Sant Ferran 
 Temps mig d'espera 

12 (10 v. lleugers + 2 motos) 
2,1 segons 
 

8 (7 v. lleugers + 1 veh. pesat) 
0 segons 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  AL CREUAMENT  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:20 - 13:20h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 19:30 - 20:30h = 12.500 vehicles (6,80%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 73 vehicles > IMD = 1.033 veh.  
 

• Intensitat 19:30 - 20:30h = 49 vehicles > IMD =    721 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:30 - 13:30h = 101.500 vehicles (6,89%) 
 

• 19:30 - 20:30h =   96.500 vehicles (6,55%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 73 vehicles > IMD = 1.060 veh.  
 

• Intensitat 19:30 - 20:30h = 49 vehicles > IMD =    748 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 4  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat al creuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i el Camí de s'Estany, vials 
classificats com a viari extern principal i viari extern secundari, respectivament. Es tracta d'un punt d'accés important a la zona soci-sanitària i, 
tot i estar fora de sòl urbà, s'ha cregut convenient calcular el nombre de girs que es produeixen en aquest.  

S'ha quantificat el nombre de girs que es produeixen en vehicle a motor privat i el temps d'espera. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 4 = 900 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 877 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 904 vehicles 
 

• Temps d'espera: 
 

Els temps d'espera més elevats es produeixen en els moviments d'accés a la Carretera Nacional PM-820: 
 

1. En direcció a Sant Francesc Xavier  el temps mig d'espera és de 9,4 segons . 
 

2. En direcció a Sant Ferran  (s'ha de creuar un carril de circulació) el temps mig d'espera és de 14,2 segons . 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 5 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: C/ Sant Joan. 
• Tipus de vial: Vial urbà. 
• Categoria viària: Viari intern secundari . 

 

• Dia de comptatge: 27/04/2011 (horari de matí) 
                              29/04/2011 (horari de tarda) 

• Tipus de dia: Dia feiner 

 

Notes: 
 

• Aquest vial dona accés al pàrking públic més 
gran de tota la població. L'aforament manual 
número 5 es va realitzar al davant d'aquest punt 
d'accés. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:  12:20 - 13:20h  (27/04/2011) 
SENTIT DE CIRCULACIÓ: AV. VUIT D'AGOST > C/ ISIDOR MACABICH SENTIT DE CIRCULACIÓ: C/ ISIDOR MACABICH > AV. VUIT D'AGOST 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

83 
3 
37 
156 
3 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

59 
17 
41 
126 
2 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:  17:40 - 18:40h  (29/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: AV. VUIT D'AGOST > C/ ISIDOR MACABICH SENTIT DE CIRCULACIÓ: C/ ISIDOR MACABICH > AV. VUIT D'AGOST 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

47 
7 
28 
103 
4 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

45 
6 
31 
89 
1 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  AL CARRER DE SANT JOAN  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:20 - 13:20h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 17:40 - 18:40h = 12.500 vehicles (6,80%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 365 vehicles > IMD = 5.162 veh.  
 

• Intensitat 17:40 - 18:40h = 256 vehicles > IMD = 3.765 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 

Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:30 - 13:30h = 101.500 vehicles (6,89%) 
 

• 17:30 - 18:30h = 123.500 vehicles (8,38%) 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 365 vehicles > IMD = 5.298 veh.  
 

• Intensitat 17:40 - 18:40h = 256 vehicles > IMD = 3.055 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA A CARRER DE SANT JOAN  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:20 - 13:20h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 17:40 - 18:40h = 12.500 vehicles (6,80%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 142 desplaç. > IMD = 2.009 veh.  
 

• Intensitat 17:40 - 18:40h =   92 desplaç. > IMD = 1.353 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:20 - 13:20h = 20 desplaç. > IMD = 283 veh.  
 

• Intensitat 17:40 - 18:40h = 13 desplaç. > IMD = 191 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 5  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta al carrer de Sant Joan, vial urbà classificat dins la categoria de xarxa 
interna secundària. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 5 = 4.300 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 4.464 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 4.177 vehicles 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 5 = 1.700 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 5 = 240 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 6 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: Av. Vuit d'Agost. 
• Tipus de vial: Vial urbà. 
• Categoria viària: Viari intern secundari . 

 

• Dia de comptatge: 26/04/2011 (horari de tarda) 
                              27/04/2011 (horari de matí) 

• Tipus de dia: Dia feiner 

 

Notes: 
 

• Vial d'accés a la població des de la carretera 
nacional PM-820. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:  11:10 - 12:10h  (27/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: ROTONDA > PÀRKING DE SA SENIETA SENTIT DE CIRCULACIÓ: PÀRKING DE SA SENIETA > ROTONDA 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

138 
27 
52 
237 
12 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

121 
15 
24 
183 
17 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:  18:10 - 19:10h  (26/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: ROTONDA > PÀRKING DE SA SENIETA SENTIT DE CIRCULACIÓ: PÀRKING DE SA SENIETA > ROTONDA 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

113 
22 
52 
305 
6 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

71 
8 
27 
193 
7 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  A L'AVINGUDA VUIT D'AGOST  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:10 - 12:10h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 18:10 - 19:10h = 13.500 vehicles (7,34%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 525 vehicles > IMD = 7.426 veh.  
 

• Intensitat 18:10 - 19:10h = 590 vehicles > IMD = 8.038 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 

 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h =   72.000 vehicles (4,88%) 
 

• Intensitat 18:00 - 19:00h = 109.000 vehicles (7,40%) 
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 525 vehicles > IMD = 10.758 veh.  
 

• Intensitat 18:10 - 19:10h = 590 vehicles > IMD =   7.973 veh.  



Annex  3                                                                                                                                                                    Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier (Abril de 2011) 

197 

CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA A L'AVINGUDA VUIT D'AGOST  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:10 - 12:10h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 18:10 - 19:10h = 13.500 vehicles (7,34%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 259 desplaç. > IMD = 3.664 veh.  
 

• Intensitat 18:10 - 19:10h = 184 desplaç. > IMD = 2.507 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:10 - 12:10h = 42 desplaç. > IMD = 594 veh.  
 

• Intensitat 18:10 - 19:10h = 30 desplaç. > IMD = 409 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 6  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta a l'avinguda Vuit d'Agost, vial urbà classificat dins la categoria de 
xarxa interna secundària. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 6 = 8.000 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 7.732 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 9.366 vehicles (aquest valor s'ha descartat ja que s'ha considerat desproporcionat). 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 6 = 3.100 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 6 = 500 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 7 
 

Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: C/ del Pla del Rei. 
• Tipus de vial: Vial urbà. 
• Categoria viària: Viari intern principal . 

 

• Dia de comptatge: 26/04/2011 (horari de tarda) 
                              27/04/2011 (horari de matí) 

• Tipus de dia: Dia feiner 
 

Notes: 
 

• Vial urbà que travessa la població de nord-est a 
sud-oest i connecta la carretera nacional PM-820 
amb la carretera PM-820-1. Important circulació de 
pas.  

• Les bicicletes són utilitzades principalment per 
turistes. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   10:00 - 11:00h  (27/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: ROTONDA > ES CAP DE BARBARIA SENTIT DE CIRCULACIÓ: ES CAP DE BARBARIA > ROTONDA 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

178 
29 
28 
212 
24 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

134 
4 
34 
130 
19 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   17:00 - 18:00h  (26/04/2011)  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: ROTONDA > ES CAP DE BARBARIA SENTIT DE CIRCULACIÓ: ES CAP DE BARBARIA > ROTONDA 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

70 
25 
34 
205 
12 

Vianants: 
Bicicletes: 

Motocicletes: 
Vehicles lleugers: 
Vehicles pesats: 

85 
21 
25 
156 
7 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT  AL CARRER DEL PLA DEL REI  

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en època estival. 
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 10:00 - 11:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 
 

• 17:00 - 18:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 10:00 - 11:00h = 447 vehicles > IMD = 6.845 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 439 vehicles > IMD = 6.723 veh.  
 

 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

Distribució horària dels desplaçaments a Catalunya en dia feiner: 
 

 
 

 

Dades catalanes 
 

IMD mitjana a Catalunya: 
 

• IMD a Catalunya = 1.474.000 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• Intensitat 10:00 - 11:00h =   75.000 vehicles (5,09%) 
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 138.000 vehicles (9,36%) 
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 10:00 - 11:00h = 447 vehicles > IMD = 8.782 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 439 vehicles > IMD = 4.690 veh.  
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA AL CARRER DEL PLA DEL REI  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 10:00 - 11:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 
 

• 17:00 - 18:00h = 12.000 vehicles (6,53%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 10:00 - 11:00h = 312 desplaç. > IMD = 4.778 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 155 desplaç. > IMD = 2.374 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 10:00 - 11:00h = 33 desplaç. > IMD = 505 veh.  
 

• Intensitat 17:00 - 18:00h = 46 desplaç. > IMD = 704 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 7  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments en vehicle privat, a peu i en bicicleta al carrer del Pla del Rei, vial urbà classificat dins la categoria de xarxa 
interna principal. 

 

RESULTATS OBTINGUTS:  

• IMD de desplaçaments en vehicle privat: 
 

IMD 7 = 6.800 vehicles 
 

1. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Formentera en 
època estival. 
 

IMD = 6.784 vehicles 
 

2. Relacionant les dades de l'aforament amb la gràfica de distribució horària dels desplaçaments en dia feiner a Catalunya. 
 

IMD = 6.736 vehicles (aquest valor s'ha descartat ja que s'ha considerat desproporcionat). 
 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 7 = 3.600 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 7 = 600 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 8 
Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: C/ Jaume I. 
• Tipus de vial: Vial urbà. 
• Categoria viària: Zona exclusiva de vianants . 

 

• Dia de comptatge: 28/04/2011 
• Tipus de dia: Dia feiner 

Notes: 
 

• Presència d'un gran nombre de vianants amb cotxet 
per a nadons. 

• Presència d'una excursió de la IMSERSO. Al 
voltant de 100 persones. 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   11:00 - 12:00h  
SENTIT DE CIRCULACIÓ: PL. DE LA CONSTITUCIÓ > C/ MARC FERRER SENTIT DE CIRCULACIÓ: C/ MARC FERRER > PL. DE LA CONSTITUCIÓ 

Vianants: 
Bicicletes: 

306 (excursió d'unes 100 persones) 
9 

Vianants: 
Bicicletes: 

328 (excursió d'unes 100 persones) 
15 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   17:30 - 18:30h 
SENTIT DE CIRCULACIÓ: PL. DE LA CONSTITUCIÓ > C/ MARC FERRER SENTIT DE CIRCULACIÓ: C/ MARC FERRER > PL. DE LA CONSTITUCIÓ 

Vianants: 
Bicicletes: 

189 
14 

Vianants: 
Bicicletes: 

201 
11 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA AL CARRER JAUME I  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 11:00 - 12:00h = 13.250 vehicles (7,21%) 
 

• 17:30 - 18:30h = 12.750 vehicles (6,93%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 634 desplaç. > IMD = 8.793 veh.  
 

• Intensitat 17:30 - 18:30h = 390 desplaç. > IMD = 5.628 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 11:00 - 12:00h = 24 desplaç. > IMD = 333 veh.  
 

• Intensitat 17:30 - 18:30h = 25 desplaç. > IMD = 361 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 8  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments a peu i en bicicleta al carrer de Jaume I, vial urbà situat dins la zona exclusiva per a vianants. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 8 = 7.200 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 8 = 350 desplaçaments en bicicleta 
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 9 
Punt exacte de comptatge: (Punt blau). 

 

Informació: 
 

• Vial de comptatge: C/ Isidor Macabich. 
• Tipus de vial: Vial urbà. 
• Categoria viària: Zona exclusiva de vianants . 

 

• Dia de comptatge: 28/04/2011 
• Tipus de dia: Dia feiner 

Notes: 
 

• Presència d'un gran nombre de vianants amb cotxet 
per a nadons. 
 

AFORAMENT EN HORARI DE MATÍ:   12:05 - 13:05h  
SENTIT DE CIRCUL: PL. DE LA CONSTITUCIÓ > C/BERENGUER RENART SENTIT DE CIRCUL.: C/ BERENGUER RENART > PL. DE LA CONSTITUCIÓ 

Vianants: 
Bicicletes: 

216 
8 

Vianants: 
Bicicletes: 

208 
3 

AFORAMENT EN HORARI DE TARDA:   18:35 - 19:35h 
SENTIT DE CIRCUL: PL. DE LA CONSTITUCIÓ > C/BERENGUER RENART SENTIT DE CIRCUL.: C/ BERENGUER RENART > PL. DE LA CONSTITUCIÓ 

Vianants: 
Bicicletes: 

177 
9 

Vianants: 
Bicicletes: 

171 
16 (grup de 7 ciclistes) 
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CÀLCUL DE LA IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICL ETA AL CARRER D'ISIDOR MACABICH  
 

Distribució horària dels desplaçaments en dia feiner i època estival: 
 

 

Dades del Pla d'aforaments de Formentera 
 

IMD a l'illa de Formentera: 
 

• IMD a l'illa de Formentera = 183.898 vehicles 
 
Intensitats de trànsit als intervals de temps: 
 

• 12:05 - 13:05h = 13.000 vehicles (7,07%) 
 

• 18:35 - 19:35h = 14.000 vehicles (7,61%) 

1. IMD DE DESPLAÇAMENTS A PEU  2. IMD DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA  
 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:05 - 13:05h = 424 desplaç. > IMD = 5.997 veh.  
 

• Intensitat 18:35 - 19:35h = 348 desplaç. > IMD = 4.573 veh.  
 

 

Dades dels aforaments manuals i càlcul de IMD del carrer 
 

• Intensitat 12:05 - 13:05h = 11 desplaç. > IMD = 156 veh.  
 

• Intensitat 18:35 - 19:35h = 25 desplaç. > IMD = 329 veh.  
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AFORAMENT MANUAL NÚMERO 9  

OBJECTIU:  

Càlcul de la IMD de desplaçaments a peu i en bicicleta al carrer d'Isidor Macabich, vial urbà situat dins la zona exclusiva per a vianants. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

• IMD de desplaçaments a peu: 
 

IMD 8 = 5.300 desplaçaments a peu 
 

• IMD de desplaçaments en bicicleta: 
 

IMD 8 = 250 desplaçaments en bicicleta 
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Una vegada obtinguts els resultats de tots els aforaments realitzats es pot observar que en la majoria de casos tan la gràfica de distribució 
horària de Formentera, com la de Catalunya han proporcionat unes IMD(s) de desplaçaments en vehicle a motor propi molt semblants entre 
elles. 

A continuació es classificaran tots els carrers estudiats en diferents categories segons les seves IMD(s) de desplaçaments en dia feiner. Es 
tractaran per separat tots els modes de transport estudiats: vehicle a motor privat, a peu i en bicicleta. 

 

1. Desplaçaments en vehicle a motor privat en dia f einer 
 

Proporcionen dades de demanada de mobilitat en vehicle a motor privat els aforaments manuals 1 i 1 (bis), 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
Aquest vials urbans estudiats es classifiquen segons la seva IMD de desplaçaments en tres categories: 500<IMD<3.000, 
3.000<IMD<5.500 i 5.500<IMD<8.000. 
 

A cada categoria pertanyen els següent vials urbans: 
 

• 500<IMD<3.000: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona 
soci-sanitària. 
 

� Camí de s'Estany (creuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i el Camí de s'Estany). 
 

• 3.000<IMD<5.500: 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

• 5.500<IMD<8.000: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 

Aquesta classificació en pot veure representada al plànol 4.5.1 Demanda de vehicle privat motoritzat. 
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2. Desplaçaments a peu en dia feiner 
 

Proporcionen dades de demanada de mobilitat a peu els aforaments manuals 1 i 1 (bis), 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Aquest vials urbans 
estudiats es classifiquen segons la seva IMD de desplaçaments en quatre categories: 250<IMD<1.000, 1.000<IMD<3.000, 
3.000<IMD<5.000 i 5.000<IMD<7.000. 
 

A cada categoria pertanyen els següent vials urbans: 
 

• 250<IMD<1.000: 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona 
soci-sanitària. 
 

• 1.000<IMD<3.000: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

• 3.000<IMD<5.000: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 
 

• 5.000<IMD<7.000: 
 

� C/ de Jaume I. 
 

� C/ d'Isidor Macabich (zona exclusiva de vianants). 

Aquesta classificació en pot veure representada al plànol 4.2.1 Demanda a peu. 

 

3. Desplaçaments en bicicleta en dia feiner 
 

Proporcionen dades de demanada de mobilitat en bicicleta els aforaments manuals 1 i 1 (bis), 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Aquest vials 
urbans estudiats es classifiquen segons la seva IMD de desplaçaments en tres categories: 150<IMD<300, 300<IMD<450 i 
450<IMD<600. 
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A cada categoria pertanyen els següent vials urbans: 
 

• 150<IMD<300: 
 

� C/ d'Isidor Macabich, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la urbanització de ses Bardetes. 
 

� Vial d'accés a la zona soci-sanitària, vial de connexió existent entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona 
soci-sanitària. 
 

� C/ de Sant Joan. 
 

� C/ d'Isidor Macabich (zona exclusiva de vianants). 
 

• 300<IMD<450: 
 

� Av. de Portossalè, vial de connexió entre el nucli de Sant Francesc Xavier i la zona d'equipaments i escoles. 
 

� C/ de Jaume I. 
 

• 450<IMD<600: 
 

� Av. Vuit d'Agost. 
 

� C/ del Pla del Rei. 

Aquesta classificació en pot veure representada al plànol 4.3.1 Demanda en bicicleta. 

 

Per acabar, cal esmentar que aquest Pla d'aforaments de Sant Francesc Xavier es va realitzar al més d'abril de l'any 2011, temps durant el 
qual uns establiments ultimen els preparatius per a una imminent obertura i altres comencen a rebre els seus primers clients. Amb això, es vol 
deixar constància que la demanda de mobilitat a aquesta època no es, ni molt menys, de les més elevades de tot l'any, ja que aquesta es 
produeix al mesos de juliol i agost. 

Tot i això, amb aquest estudi s'han volgut plasmar algunes dades aproximades de IMD(s) que es donen a la zona i principalment s'han volgut 
detectar els principals itineraris de vianants, ciclistes i vehiculars existents a la població de Sant Francesc Xavier. Detectar aquests principals 
itineraris es de suma importància ja que aquest no varien segons l'època de l'any. 
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ANNEX 4 

DEMANDA D'APARCAMENT A SANT FRANCESC XAVIER (ABRIL DE 2011) 

 
Per a l'anàlisi de la demanda d'aparcament a la població de Sant Francesc Xavier s'han realitzat una sèrie de comptatges a les hores punta. 
Cal tenir en compte que aquesta població està dividida en 4 nuclis diferents amb característiques pròpies, la qual cosa fa que les hores punta 
de demanda d'aparcament no coincideixin alhora a tots els nuclis. 

Per aquest motiu cada nucli contarà amb el seu propi anàlisi de la demanda d'aparcament. A continuació es presenta el treball de camp 
realitzat i els resultats obtinguts: 
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NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER  

Plànol del nucli de Sant Francesc Xavier.  
 -  En negre els pàrkings públics. 
 -  Començant des d'a dalt i en sentit horari: Sa Senieta, Roype,  
     Capella de sa Tanca Vella,  C/ Pla del Rei, Museu i Cementiri Vell. 
 

 
 

Hora punta de demanda d'aparcament:  11:00h - 12:00h 
Motiu:  Funcionalitat eminentment econòmica del nucli. 
Comptatge 1: Dia 26/04/2011 entre les 11:00h i les 12:00h 

Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Sa Senieta 96 + 22 115 + 40 

Roype 19 30 
Capella de sa Tanca Vella 77 100 

C/ Pla del Rei 9 9 
Museu 35 35 

Cementiri Vell 130 200 
 

Comptatge 2: Dia 29/04/2011 entre les 12:00h i les 13:00h 
Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  

Sa Senieta 100 + 20 115 + 40 
Roype 18 30 

Capella de sa Tanca Vella 64 100 
C/ Pla del Rei 8 9 

Museu 31 35 
Cementiri Vell 88 200 

 
Resultat obtingut: 

Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Sa Senieta 98 + 21 115 + 40 

Roype 19 30 
Capella de sa Tanca Vella 71 100 

C/ Pla del Rei 9 9 
Museu 33 35 

Cementiri Vell 109 200 

Total  360 veh. 529 veh. 
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NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER  

OBJECTIU:  

Càlcul de la demanda d'aparcament que es produeix al nucli de Sant Francesc Xavier en hora punta. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL NUCLI:  

El nucli de Sant Francesc Xavier es caracteritza per tenir l'hora punta de demanda d'aparcament entre les 11h i les 12h del matí. Això es degut 
a la funcionalitat eminentment econòmica pròpia del nucli. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

Durant l'hora punta del dia l'aparcament en via pública es troba majoritàriament ocupat i les úniques places lliures disponibles es troben als 
pàrkings públics en superfície. Per aquest motiu, la demanda d'aparcament en hora punta es calcularà sumant el 95% de les places existents 
en la via pública (ja que normalment sempre hi haurà alguna plaça lliure) i les places ocupades als pàrkings públics. 

• Places d'aparcament ocupades a la via pública: 
 

De les 496 places d'aparcament existents s'ocupen 471 places en hora punta. 
 

• Places d'aparcament ocupades als pàrkings públics: 
 

Segons l'aforament realitzat s'ocupen 529 places d'aparcament en hora punta. 
 
 

Al nucli de Sant Francesc Xavier existeix una deman da de 1.000 places d'aparcament en hora punta. Es deu tenir en compta que 
aquesta demanda ascendeix en els mesos de temporada alta.  
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ZONA D'EQUIPAMENTS I ESCOLES  
 
Plànol de la zona d'equipaments i escoles.  
 -  En negre els pàrkings públics. 
 -  Pàrking Escoles amb capacitat per a 30 vehicles i Pàrking Institut   
    Vell amb capacitat per a 15 vehicles. 
 

 
 

Hora punta de demanda d'aparcament:    9:00h - 14:00h 
Motiu:  Horari escolar. 
Comptatge 1: Dia 20/04/2011 a les 9:15h 

Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Escoles 30 30 

Institut Vell 8 15 
 

Via pública  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Vials urbans 42 42 

 
Comptatge 2: Dia 20/04/2011 a les 14:30h 

Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Escoles 2 30 

Institut Vell 12 15 
 

Via pública  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Vials urbans 6 42 

 
Resultat obtingut: 

Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Escoles 30 30 

Institut Vell 8 15 
 

Via pública  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Vials urbans 42 42 

 

Total  80 veh. 87 veh. 
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ZONA D'EQUIPAMENTS I ESCOLES  

OBJECTIU:  

Càlcul de la demanda d'aparcament que es produeix a la zona d'equipaments i escoles en hora punta. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL NUCLI:  

La zona d'equipaments i escoles es caracteritza per tenir com a interval de màxima demanda d'aparcament les hores compreses entre les 9h i 
les 14h del matí, horari escolar. Això es degut a que en aquesta zona adjunta es troben situats el C.P. Mestre Lluís Andreu, l'escoleta Sa 
Miranda i diferents oficines administratives. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

Durant l'interval de temps de màxima demanda d'aparcament, la via pública es troba majoritàriament ocupada i les úniques places lliures 
disponibles es troben als pàrkings públics en superfície. Per aquest motiu, la demanda d'aparcament en hora punta es calcularà sumant el 95% 
de les places existents en la via pública (ja que normalment sempre hi haurà alguna plaça lliure) i les places ocupades als pàrkings públics. 

• Places d'aparcament ocupades a la via pública: 
 

De les 42 places d'aparcament existents s'ocupen 40 places en hora punta. 
 

• Places d'aparcament ocupades als pàrkings públics: 
 

Segons l'aforament realitzat s'ocupen 38 places d'aparcament en hora punta. 
 
 

A la zona d'equipaments i escoles existeix una dema nda de 78 places d'aparcament en hora punta. 
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URBANITZACIÓ DE SES BARDETES  
 
Plànol de la urbanització de ses Bardetes.  
 -  En negre els pàrkings públics. 
 -  Pàrking Ses Bardetes amb capacitat per a 12 vehicles. 
 

 
 

Hora punta de demanda d'aparcament:     
20h - 8h (Horari nocturn) 
Motiu:   
Zona amb una funcionalitat únicament residencial. 

 

Resultat obtingut: 
Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  

Ses Bardetes 11 12 
 

Via pública  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Vials urbans 71 102 

 

Total  82 veh. 114 veh. 
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URBANITZACIÓ DE SES BARDETES  

OBJECTIU:  

Càlcul de la demanda d'aparcament que es produeix a la urbanització de ses Bardetes en hora punta. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL NUCLI:  

La urbanització de ses Bardetes es caracteritza per tenir la màxima demanda d'aparcament en horari nocturn. Això es degut a la funcionalitat 
residencial característica de la zona. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

Tot i que a la urbanització de ses Bardetes no existeix cap zona reservada per a l'aparcament a la via pública, els residents de la zona 
aparquen en aquesta de forma indisciplinada.  

• Places d'aparcament indisciplinat ocupades a la via pública: 
 

De les 102 places d'aparcament indisciplinat possibles s'ocupen unes 71 places hora punta. 
 

• Places d'aparcament ocupades als pàrkings públics: 
 

Segons l'aforament realitzat s'ocupen 11 places d'aparcament en hora punta. 
 
 

A la urbanització de ses Bardetes existeix una dema nda de 82 places d'aparcament en hora punta. 
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ZONA SOCI-SANITÀRIA  
 
Plànol de la zona soci-sanitària.  
 -  En negre els pàrkings públics. 
 -  Pàrking Hospital amb capacitat per a 30 vehicles. 
 

 
 

Hora punta de demanda d'aparcament:   
11:00 - 12:00h 
Motiu:  
Moment de major afluència de pacients a l'Hospital de Formentera. 

 

Resultat obtingut: 
Pàrking  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Hospital 9 30 

 
Via pública  Ocupació [veh.]  Capacitat [veh.]  
Vials urbans 42 55 

 

Total  51 veh. 85 veh. 
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ZONA SOCI-SANITÀRIA  

OBJECTIU:  

Càlcul de la demanda d'aparcament que es produeix a la zona soci-sanitària en hora punta. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL NUCLI:  

La zona soci-sanitària es caracteritza per tenir l'hora punta de demanda d'aparcament entre les 11h i les 12h del matí. Això es degut a que en 
aquest moment del dia es produeix la major afluència de pacients a l'Hospital de Formentera. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 

 

• Places d'aparcament ocupades a la via pública: 
 

De les 55 places d'aparcament existents s'ocupen unes 42 places en hora punta. 
 

• Places d'aparcament ocupades als pàrkings públics: 
 

Segons l'aforament realitzat s'ocupen 9 places d'aparcament en hora punta. 
 
 

A la zona soci-sanitària existeix una demanda de 51  places d'aparcament en hora punta. 
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ANNEX 5 

PROPOSTES SOLUCIÓ PER A CRUÏLLES 

 
Durant la diagnosi de la mobilitat realitzada en aquest estudi s'han detectat un sèrie de problemàtiques a varies cruïlles de la població de Sant 
Francesc Xavier. Aquestes problemàtiques s'han classificat en 3 categories diferents: problemes de visibilitat, risc d'accidentalitat i problemes 
de mobilitat. 

Pel que fa a la primera categoria, s'han detectat un total de 7 cruïlles amb aquesta problemàtica, mentre que per la resta de categories només 
s'ha detectat el problema en una única cruïlla en cada cas. A continuació s'exposen les actuacions solució aportades a cada problemàtica 
detectada: 
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A. DONAR SOLUCIÓ ALS GREUS PROBLEMES DE VISIBILITAT DETECTATS A DIFERENTS CRUÏLLES. 
 
 
 

1. Construcció d'una nova porta sud al nucli de Sant Francesc Xavier i eliminació de l'actual creuament des Mal Pas. 
 

L'actual encreuament des Mal Pas es tracta d'una encreuament en forma de creu que presenta uns greus problemes de visibilitat. A 
més, està previst que la nova variant conflueixi en aquest punt; motiu pel qual s'ha proposat la construcció d'una rotonda de cinc 
braços. 
 
 

Figura A.5.1  Encreuament des Mal Pas.  

SITUACIÓ ACTUAL SOLUCIÓ PROPOSTA 

  

Font: Elaboració pròpia. 
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2. Finalització de la construcció de l'avinguda Vuit d'Agost i redefinició de la seva part sud. Posterior definició del carrer de Sant Joan i 
del carrer d'Isidor Macabich (part pertanyent al nucli de Sant Francesc Xavier) com a vials de prioritat invertida. 
 

Amb la finalització de la construcció de l'avinguda Vuit d'Agost i el posterior redisseny de l'espai vial i la reordenació de la circulació 
dels carrers de Sant Joan, Isidoro Macabich i Molins de sa Miranda es pretén dona solució als encreuaments existents entre el 
carrer de Sant Joan i el carrer dels Molins de sa Miranda i el carrer de Sant Joan amb el carrer d'Isidor Macabich. 
 

Per una altra banda, amb la redefinició de la part sud de l'avinguda Vuit d'Agost es pretén donar solució a la falta de continuïtat 
viària existent en aquesta part de la xarxa. Es proposa donar preferència a aquesta avinguda davant del carrer d'Isidor Macabich i 
també es planteja la construcció d'una mini-glorieta de sòl interior accessible. Cal esmentar que aquesta actuació tindrà un cost 
elevat degut a que es necessitarà expropiar un àrea d'uns 430 m2 de sòl urbanitzable. 
 

Aquesta proposta de construcció d'una mini-glorieta amb sòl interior accessible també es planteja per a l'encreuament que dóna 
accés a la urbanització de ses Bardetes. 

 
Figura A.5.2  Encreuaments de la zona sud-oest del nucli de Sant Francesc Xavier. 

 SITUACIÓ ACTUAL SOLUCIÓ PROPOSTA 

Encreuament  
entre el carrer  

de Sant Joan i el  
carrer dels Molins  

de sa Miranda. 
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Encreuament  
entre el carrer  
de Sant Joan i  

el carrer d'Isidor 
Macabich 

  

Encreuament  
entre l'avinguda 
Vuit d'Agost i el 
carrer d'Isidor 

Macabich 
-- 

Nova mini-glorieta 

  
Font: Elaboració pròpia. 
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3. Reordenació de la circulació a la urbanització de sa Senieta, pertanyent al nucli de Sant Francesc Xavier, d'aquesta forma es 
donarà solució al problema de visibilitat existent a la cruïlla situada entre els carrers de Sant Joan, d'Antoni Blanc i l'avinguda Vuit 
d'Agost. 
 

Actualment en aquest punt conflueixen un total de tres carrers amb doble sentit de circulació. Mitjançant el redisseny de l'espai vial i 
la reordenació de la circulació, dos d'aquest carrers passaran a ser d'un únic sentit i aquesta zona quedarà definida com a punt 
d'entrada a la zona interior del nucli de Sant Francesc Xavier. 
 
 

Figura A.5.3  Encreuament a la urbanització de sa Senieta.  

SITUACIÓ ACTUAL SOLUCIÓ PROPOSTA 

  
Font: Elaboració pròpia. 
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B. ELIMINACIÓ DE L'ENCREUAMENT EXISTENT ENTRE LA CARRETERA NACIONAL PM-820 I EL CAMÍ DE S'ESTANY. 
 

1. Eliminació de l'encreuament existent entre la Carretera Nacional PM-820 i el camí de s'Estany. 
 

Es tracta d'un encreuament d'accés a la zona soci-sanitària en el qual actualment es produeixen una gran quantitat de girs. 
Recentment, a 250 m d'aquest punt, s'ha construït una nova rotonda d'accés a aquesta zona soci-sanitària, motiu pel qual s'ha 
plantejat l'eliminació de l'anterior accés per així eliminar un possible punt de concentració d'accidents. 
 

Figura A.5.4  Encreuament entre la Carretera Nacional PM-820 i el camí de s'Estany.  

SITUACIÓ ACTUAL SOLUCIÓ PROPOSTA 

  
Font: Elaboració pròpia. 
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C. REDISSENY DE LA ROTONDA DEL NUCLI DE SANT FRANCESC XAVIER. 
 

1. Reordenació dels accessos i les sortides de la rotonda del nucli de Sant Francesc Xavier amb la finalitat d'eliminar els problemes de 
mobilitat existents a l'actualitat. 
 

Durant l'última reordenació de la mobilitat interior a aquest nucli es van disminuir considerablement els radis de gir dels 
accessos/sortides al carrer de Santa Maria i a la Carretera Nacional PM-820 en direcció a La Savina; la qual cosa dificulta la 
mobilitat vehicular en aquests punts. 
 

Per aquest motiu es planteja una reordenació dels accessos i les sortides d'aquesta rotonda acompanyat d'un redisseny de l'espai 
vial, d'una reordenació de la mobilitat interior del nucli i del canvi del sentit de circulació al vial d'accés i sortida a la parada d'autobús 
urbana. 
 

Figura A.5.5  Rotonda del nucli de Sant Francesc Xavier.  

SITUACIÓ ACTUAL SOLUCIÓ PROPOSTA 

  
Font: Elaboració pròpia. 
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