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1. RAÓ DE SER
Després de ja haver sigut presentat al Setembre del 2010 el Estudi Informatiu de la Primera
Fase del Tramvia de la Badia de Palma, tenim documentat i planejat el traçat escollit del
tramvia tenint amb compte tots els aspectes tècnics, socioeconòmics i ambientals. Malgrat això,
aquest document planteja el projecte com a conjunt, però no pot precisar el nivell de detall
necessari adient per garantir i definir de forma fidedigna els efectes produïts a petita escala.
Conceptes com la remodelació de la mobilitat i remodelació urbana necessiten de estudis més
profunds i específics en cada zona, per així, poder configurar tots el detalls necessaris adients.
Encara així, un projecte de la remodelació de la mobilitat d'un barri amb aquestes condicions ha
de esser subdividit en varis fragments per la seva licitació.
Sabent tot això, en el nostre document hem intentat aprofundir amb aquest nivell de detall
necessari pel barri del Molinar. A on definirem el estat actual de la mobilitat, les alternatives
plantejades i la configuració final proposada. En aquest projecte partirem de la premissa de la
implantació del tramvia i el seu traçat. De la mateixa manera, considerarem el estudi ja realitzar
de la remodelació de la xarxa vària i les modificacions planejades pel PGOU. Les quals estaran
perfectament definides en aquest document. Amb aquestes dues premisses, plantejarem com
haurem de configurar la nostra xarxa de transport públic i com, a la vegada, adaptarem els altres
mitjans de transport a la nova situació.
La nova configuració estarà orientada a centrar la mobilitat del barri al voltant de la nova
infraestructura del transport i les vies de connexió del tot el barri amb aquesta infraestructura.
Obtenint així, un barri més sostenible urbana, ecològica i ambientalment.
2.ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL
2.1. Estudi informatiu
Al Setembre del 2010 el Estudi Informatiu de la Primera Fase del Tramvia de la Badia de
Palma va esser presentat. Aquest document conté el planejament del les alternatives del traçat
tenint amb compte tots els aspectes tècnics, socioeconòmics i ambientals. Aquest document
planteja una descripció extensa de tots els aspectes tècnics generals a tenir en compte per tot el
traçat de la primera fase del projecte del Tramvia de la Badia de Palma.
Específicament, damunt el nostre àmbit, tindrem definit el traçat del nostre tramvia creuant el
carrer Llucmajor, l'eix principal de circulació viària del barri. Posteriorment, les vies seguiran
pel carrer Ciudad de Plata on, posteriorment, sortirà ja del nostre barri creuant la autopista Ma-1
cap al Polígon de Llevant.
2.2. Estudi de trànsit de la zona
L'empresa Rafer Ingeniera S.L. va realitzar l'estudi amb data de entrega el Novembre del 2010
encarregat per Trambadia. En el present document utilitzarem la informació original d'aquest
estudi per a representar en conjunt totes les dades definint una fotografia global i obtenint, a la
vegada, la base a on implantar la nova xarxa de mobilitat.
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El estudi de trànsit del barri del Molinar presenta la descripció històrica del barri, el estat actual
del trànsit, les futures modificacions urbanes i, segons el traçat definit en el estudi informatiu,
les diferents alternatives presentades per ells per la futura disposició del tràfic.
En el nostre document, definirem quina alternativa entre les tres plantejades escollirem com
l'idònia per implementar posteriorment la nostra xarxa de mobilitat del barri. El criteri de
selecció serà sempre basat sobre beneficis urbanístics, socials i de mobilitat.

3.OBJECTIU DEL PROJECTE
L'objectiu principal del projecte es el planificació, avaluació, disseny i descripció de una nova
xarxa de mobilitat pel barri del Molinar situat dins de la ciutat de Palma de Mallorca. La nova
xarxa de mobilitat ha estat pensada per adaptar-se a la futura implantació de la xarxa de tramvia,
la qual, discorrerà a llarg de tot el barri substituït la xarxa de transport públic actual. A més,
també es tindran en compte les modificacions viaries ja definides i les afectacions que aquests
dos grans fets produeixen damunt del barri.
L'objectiu serà, doncs, plantejar una nova xarxa pels vianants, bicicletes, transport públic i
vehicle privat. De forma que puguin conviure tots els modes en harmonia i es millori la qualitat
urbana del barri.

4. CONDICIONS GENERALS
4.1. Marc geogràfic
El projecte es localitza en el barri del Molinar, antic poble pesquer i actual barri de la ciutat
capital de la illa de Mallorca, Palma de Mallorca. La situació i localització de les nostres obres
esta perfectament definit en els Document nº2. Plànols en els seus dos primers plànols.
4.2. Marc històric. Característiques essencials de Palma
El desenvolupament de la nova infraestructura tramviària per la Badia de Palma representa un
nou pas en el Pla General de Infraestructures de les Illes Balears pac a un model més sostenible i
menys depenent del vehicle privat i la xarxa viària actual. En el contexte del barri del Molinar,
antic barri pesquer i barri obrer, actualment eix de tràfic important, la implantació del tramvia
representa un fet de gran rellevància. Tota la evolució històrica de Ciutat, la xarxa viària i la
història del tramvia a la illa està desenvolupat en profunditat en el annex 1. Marc històric.
Característiques essencials de Palma.
4.3 Urbanisme
4.3.1. Normativa urbanística de Palma de Mallorca
Per el desenvolupament del estudi i remodelació del barri per adaptar-ho a les noves condicions
s'han basat fonamentalment en dos punts. Un d'ells serà la normativa aprovada per el
Ajuntament de Palma de Mallorca respecta a motius de accessibilitat i disseny en via pública.
Específicament, la llei és la Llei 1/1993.
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Les parts utilitzades per el disseny de la mobilitat en el nostre projecte estan perfectament
indicades i desenvolupades en el document nº3. Plec de prescripcions tècniques particulars.
4.3.2. Modificacions del PGOU
En el pla general de ordenació urbana vigent estan incloses actuacions que afecten al nostre
barri i que han de esser considerades per el disseny de la nostra remodelació del barri. Les
modificacions son les següent i estan plenament desenvolupades en el annex 2. Modificacions
del viari segons PGOU.
Connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó [UE-76-01]. Es fonamenta en la
construcció de viari urbà en un tram, en el qual, hauria de existir-hi, però al estar al voltant de
un solar fora construir no s'ha executat encara. Donaria coherència a la xarxa i continuïtat als
itineraris.
Continuació del carrer Fleixes fins a connectar amb el passeig Vicari Joaquim Fuster [UE 7603]. Es troba convenient per a millorar la comunicació i alleugerir el trànsit per la primera línea.
Finalment, en el annexa 4. Estudi fotogràfic pels modificats viaris tindrem fotografies dels punts
del que parlem.
4.3.3. Modificacions plnejades en el Estudi d'afectació al trànsit del Molinar per el pas del
tramvia de la Badia de Palma
Continguts dins del Estudi informatiu Estudi informatiu del primer tram de la fase I del tramvia
de la badia de Palma del Setembre del 2010 i Estudi d'afectació al trànsit pel pas del tramvia
de la Badia de Palma del Novembre del 2010, tindrem presents unes actuacions damunt de la
nostra xarxa vial per millorar les condicions existents, adaptar la xarxa a la situació futura i
redirigir amb la oferta la demanda existent pel vehicle privat.
sens plantejaran varies modificacions de la trama viària. La primera i fonamental és la
construcció de una sortida de la autopista Ma- 19 que connectaria el barri del Molinar pel
extrem Est i descarregaria de tràfic de trànsit el barri. I, segon, son un conjunt de modificacions
per a poder crear la xarxa viària primària planejada.
Totes aquestes actuacions estan perfectament desenvolupades i explicades en el annex 3.
Modificats del viari planejats. De la mateixa manera en el annexa 4. Estudi fotogràfic pels
modificats viaris tindrem fotografies dels punts del que parlem.
4.4. Topografia
El barri del molinar es un barri coster, per tant a nivell del mar, amb quasi nul·la pendent. Per
tant, no representarà cap problema per cap de les obres planificades per licitar. Tampoc,
representarà cap limitació sobre la xarxa de bicicletes, fortament influenciada per les pendent.
Es poden veure detalladament la topografia en el plànol 3 del document nº3. Plànols.
4.5. Afectacions i modificacions damunt el tràfic
El tràfic amb les modificacions planejades i la implantació del tramvia en la via principal actual
del tràfic , el carrer Llucmajor, es veurà fortament afectat i modificat. Deixant el tràfic pensat

9
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar

Memòria

únicament per els veïnats del barri, traient el tràfic del barri, executant una sortida de la Ma-19
cap el Coll den Rabassa i dissenyant un nous circuits que impedeixen creuar el barri. Aquestes
afectacions, modificats i canvis de sentit estan ampliament desenvolupats en els annexos
següents:





Annex 2. Modificacions del viari segons el PGOU
Annex 3. Modificacions del viari planejats
Annex 4. Estudi fotogràfic pels modificats viaris
Annex 5. Afectacions i modificacions damunt el tràfic

4.6. Integració urbana
Un dels objectius principals dels treballs realitzats en el present projecte es la integració urbana
del nou teixit ferroviari de transport col·lectiu de masses. Es a dir, el tramvia que futurament
creuarà el barri. Per fer això, s'han obtingut com a resultat un teixit urbà que enforca la
mobilitat del barri sobre la nova infraestructura i a la vegada integra i connecta els diferents
modes de transport creant una gran xarxa de xarxes.
4.7. Estudi socioeconòmic de la ciutat de Palma de Mallorca
Per a poder definir la idoneïtat de la remodelació del barri hem de saber exactament quines son
les condicions de contorn amb les que hem de treballar. Es a dir, les característiques
fonamentals que es disposen damunt de la població del barri i les característiques socials i
econòmiques fonamentals d'aquest. Només d'aquesta forma es pot ajustar i optimitzar els viaris
públics a les necessitats dels ciutadans. En el annex6. Estudi socieconòmic de la ciutat de
Palma de Mallorca es trobarà tota la informació necessària sobre la ciutat i el propi barri
respecte a temes socioeconòmics.
4.8. Estudi de la mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca
De la mateixa manera que el apartat anterior 4.7. Estudi socioeconòmic de la ciutat de Palma de
Mallorca, es fonamental saber cap a on, quan, quant i amb quina freqüència es mouen els
veïnats del poble per a poder classificar en el ordre correcta la prioritats en cada una de les
xarxes i mallar la estructura del barri segons els nivells jeràrquics indicats en els estudis fets pel
projecte. En el annex 7. Estudi de la mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca es trobarà tota
la informació necessària sobre la ciutat i el propi barri respecte a temes de mobilitat.

5. CONDICIONS PARTICULARS
La gran part de les condicions definides per cada un dels elements indispensables de la mobilitat
en el barri del Molinar han estat definides a partir de les recomanacions definides en el
document, inclòs en el document nº3. Plec prescripcions tècniques particulars, anomentat
Recomenacions de la mobilitat per el disseny urbà de Catalunya. Els punts utilitzats, així com
els criteris definits per remodelar la mobilitat estan perfectament definits en l'annex 9. Estudi del
disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar.
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5.1. Vehicle privat
5.1.1. Amplada carril
Les amplades de carrils s'ha definit de 3 metres per carrils amb sentit únic i carril únic. Per
carrers de més de un carril i sentits contraris sense mitjanes, s'han definit carrils 3.5 metres. El
mínim indicat es de 2.75 metres, però per vehicles municipals de afers diaris aquests amples en
la tipologia de carrer que tenim al barri no es possible definir-ho.
5.1.2. Amplada i longitud places de aparcament
Les places en cordó tindran una amplada considerada de entre 1.8 i 2 metres, depenent del
ample disponible amb un llarg entre 5.5 i 6 metres. Mentre que en els aparcaments de bateria es
consideren entre 5 i 5.5 metres de ample i una llargada entre 2 i 2.5 metres.
5.1.3. Il·luminació
El viari sempre haurà de estar il·luminat. Es considerarà la col·locació de faroles de diferent
grandària segons la secció cada deu metres per a una correcta il·luminació. Les potències
queden definides segons les recomanacions seguides.
5.2.Vianant
5.2.1. Amplada de vorera
Les amplades efectives de voreres segons la importància de la via hauran de esser de unes mides
mínimes. En aquells carrers de categoria local, l'ample haurà de esser de mínim 0.9 metres. Per
carrers secundaris haurà de esser de mínim 1.5 metres. I, finalment, per carrers principals
l'ample ha de esser major a 2.25 metres, es a dir, caminar dues files de persones de forma
còmoda.
5.2.2. Il·luminaria
Per normativa del propi municipi es obligatori tenir il·luminació. Per tant, tota aquell carrer que
no tingui o tingui il·luminació incorrecta, haurà de esser remodelat.
5.2.3. Arbrat
L'arbrat es un element fonamental per la comoditat del vianant. Més inclòs en zones com la
costa de Mallorca. Per tant, es preferible tenir present arbrat en els nostres carrers per donar
ombra. Sempre es tindrà amb compte la prioritat de la existència o no de arbrat segons el ordre
jeràrquic del carrer dins de la xarxa. La col·locació d'arbres serà en distàncies lineals de mínim
deu metres.
5.2.4. Adaptació de voreres a persones de mobilitat reduïda
La accessibilitat és un element fonamental que afecta al drets dels propis ciutadans. El fet que
tot ciutadà pugui accedir a on vulgui i quan vulgui es un dels objectius primordials del estudi.
Per aquest motiu, la accessibilitat per PMR's es considera una prioritat i, per tant, haurà de estar
present en tot i cada un dels carrers després de la remodelacio.
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5.3 Bicicleta
5.3.1. Pendents
Com hem dit en el subapart 4.4. Topografia, les pendents son un factor fonamental i,
possiblement, el més limitant per la eficiència i, per tant, justificació per el disseny de una xarxa
per bicicletes.
En el nostre cas, la localització del barri del Molinar fa que sigui perfecte per la xarxa de
bicicletes. Essent un barri estret amb dos eixos lineals ben definits i amb possibilitat de
interconnectar dits eixos amb connexions transversals de curta durada dona grans possibilitats.
5.3.2 Us del viari públic
Les bicicletes, son qualsevol altre mode de transport, ha de conviure amb els altres modes de
transport en el viari públic. El punt crític es quan ha de compartir la calçada amb els vehicles
privats on, evidentment, aumenta la perillositat i pert gran competitivitat l'us de la bicicleta. El
mateix passa amb el vianant quan el ciclista circula per la vorera. Per tant, sempre que es pugui,
serà prioritari definir carrils establerts per els vianants sigui en calçada o vorera i, a poder esser,
segregat.
5.3.3. Carril bici
Relacionat amb el punt anterior, sempre que sigui possible i es consideri necessari segons
criteris de oferta & demanda, es definiran carrils bici. Els carrils bici de únic sentit tenen una
amplada estipulada de 0.9 metres; mentre que aquells de doble sentit tindran una amplada de 1.8
metres.
Per més informació sobre el ciclocarrer, consultar l' annex 9. Estudi del disseny actual de la
mobilitat al barri del Molinar i l'annex 12. Estudi d'alternatives.
5.3.4. Ciclocarrer
En aquells casos que sigui necessari millorar la seguretat dels ciclistes i, a la vegada, donar
prioritat al us de diversos carrers; s'han definit ciclocarrers. Els ciclocarrers son vies per ciclistes
de ample 1.5 metres, senyalitzades horitzontal i verticalment, a on el cicliste comparteix calçada
amb el vehicle privat i on la velocitat màxima permesa per el vehicle privat es de 30 km/h. Fet
que intenta donar igualtat als dos mitjans de transport i no dificulta la circulació al ciclista, com
podrien fer els elements limitadors de velocitat en les anomenades zones 30.
Per més informació sobre el ciclocarrer, consultar l' annex 12. Estudi d'alternatives i el plànol
nº33 anomenat Seccions tipus. Ciclocarrer.
5.4. Transport públic
5.4.1. Busos
En la actualitat per el eix principal viari, el carrer Llucmajor, existeix el servici de diverses
línies de autobusos de la empresa municipal de transport EMT. L'us del bus permet una major
maniobrabilitat i ajust a la trama urbana, les quals, permeten parades al voltant de 200 metres de
distància i entrar en qualsevol configuració urbana. Aquestes avantatges van en detriment de
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unes velocitats comercials baixes entre 8 i 15 km/h amb unes capacitats no molt elevades. La
amplada mínima necessària per un autobús es de un mínim de 3.5 metres de amplada
considerant com ideal una amplada de carril de 4.25 metres.
5.4.2. Tramvia
El futur transport públic massiu del barri del Molinar te unes bones velocitats comercials al
voltant del 20 km/h, amb capacitats quasi triplicant la capacitat de un bus complert. A més
compte amb les avantatges de anar amb via segregada amb una amplada mínima de 6.80 metres,
donant una regeneració urbana i una molt millor puntualitat. El limitant principal son les grans
longituds necessàries per esperes en semàfors, parades i els radis de gir del material mòbil.
Les longituds de les parades son fitxes i de valor 70 metres. L'amplada mínima necessària per
una parada es al voltant dels 12 metres.

6.ESTUDI DEL DISSENY ACTUAL DE LA MOBILITAT AL BARRI DEL MOLINAR
En el present document s'ha fet un estudi exhaustiu del estat de la mobilitat actual en el barri
del Molinar. Tota la informació està inclosa en l' annex 9. Estudi del disseny actual de la
mobilitat al barri del Molinar.
6.1. Xarxa de vianants
La xarxa actual pel vianant és insuficient a nivell infraestructural i organitzatiu. No existeix una
xarxa com a tal. Només el itinerari del passeig marítim és clar i està ben definit. Per tant,
necessitarem una remodelació en profunditat de les voreres per adaptar el barri a la nova
mobilitat que existirà i, mitjançant la oferta, intentar adaptar la demanda a la situació futura.
6.2. Xarxa de bicicletes

Mirant l'estat actual, podem parlar de un itinerari que transcorre a través del barri
paral·lel al passeig marítim. La seva longitud total en el barri son aproximadament 2245
metres. Representa el tram comprès dins del barri del carril bici que transcorre per tota
la badia.
L'objectiu és que els ciutadans puguin circular amb bicicleta de forma lliure i segura per
tot el barri, amb possibilitat de poder arribar a on vulguin amb facilitat i seguretat. Cosa
que no es veu complir en cap cas. Per tant, no podem parlar de xarxa. En conclusió,
haurem de planejar una xarxa quasi de zero per dissenyar la situació futura.
6.3. Xarxa de transport públic
En la actualitat per el eix principal viari, el carrer Llucmajor, existeix el servici de diverses
línies de autobusos de la empresa municipal de transport EMT. Son les línies:
1. Línea 15 - Platja de Palma / Plaça de la Reina
2. Línea 18 - Son Riera
3. Línea 28 - Son Llàtzer Circular
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4. Linea 30 - Sant Joan de Déu

Podem dir que la xarxa actual de transport públic col·lectiu tindrà una cobertura millorable,
sobretot en els dos punts descrits anteriorment. Tindrà una cobertura deficient a gran part de la
costa i al tram am major densitat poblacional.
A més, haurà una densitat molt elevada de parades amb molt poca equidistància entre elles.
Aquest fet acaba donant problemes a nivell d'explotació al reduir la velocitat comercial. Tota la
informació necessària està continguda en l' annex 9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al
barri del Molinar en el apartat 9.3.1 Xarxa de busos actual.
6.4. Xarxa de transport privat
Te una absoluta predominança sobre la resta dels altres modes de transport. A nivell de oferta en
circulació i aparcament representa quasi un 80% de la superfície. Molt desproporcionat respecte
al tant per cent real que és i hauria de esser. L'eix principal de circulació es el carrer Llucmajor,
carrer principal del barri, el qual, creua just per enmig el barri subdividint-ho en dues parts
diferenciades i creant una impermeabilitat substancial. Tota la informació necessària està
continguda en l' annex 9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar en el
apartat 9.4. Xarxa del vehicle privat
6.5. Aparcaments
Observarem que existeix una gran oferta de aparcament en superfície en el barri del Molinar
respecte a la població existent al barri. De la mateixa manera, al tenir zones amb seccions de
amples molt petits i una gran quantitat de aparcament, produeix moltes vegades que sigui
impossible amb la combinació actual millorar la mobilitat sense afectar al aparcament. Com a
conseqüència s'haurà de planejar la possibilitat de eliminar aparcament en superfície si fos
necessari, sempre i quan es pogués compensar aquesta reducció de alguna forma. Per exemple,
creant aparcament fora de via pública. Tota la informació necessària està continguda en l' annex
9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar en el apartat 9.5. Aparcaments

7. ESTUDI DE IMPACTE AMBIENTAL
En el present document es descriuen les principals causes i perills que poden produir-se durant
la execució de les diferents obres que estan planejades licitar i executar. De la mateixa manera
s'han puntualitzat les mesures preventives,correctores i/o compensatòries per cada un dels
perills definits. De la mateixa manera s'ha definit un pla de vigilància ambiental a seguir per
minimitzar possibles situacions durant el transcurs de les obres. Tota la informació necessària
està continguda en l'annex 11. Estudi de Impacte Ambiental.
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8. ESTUDI D'ALTERNATIVES
El Estudi d'alternatives es un element fonamental pel present projecte. Definir la utilitat,
qualitat, necessitat i, per tant, jerarquització de cadascun dels carrers del barri per cada un dels
mitjans de transport es fonamental. Per això mateix, s'ha de definir amb cura i precisió els
criteris per la selecció de les alternatives. Tota la informació exhaustivament explicada està
continguda en l'annex 12. Estudi d'alternatives
8.1. Requisits de la xarxa de xarxes
Requisits de la xarxa de xarxes:
1. El traçat i característiques tipus de via definides per la infraestructura futura del tramvia no
poden esser en cap cas modificades.
2. Tota la mobilitat ha de esser fonamentada i redirigida cap el transport públic. El nou eix
fonamental del barri.
3. S'han de definir clarament les rutes i itineraris per tots els modes de transport seguides per a
poder arribar de la forma més ràpida i còmoda a les parades del tramvia.
4. En la mobilitat local es prioritza el vianant sobre tot. En segon lloc, prioritzarem la bicicleta.
Es redefinirà la mobilitat actual cap una mobilitat del triangle invertit, a on el cotxe no sigui
l'únic mode present i potenciat sinó tot el contrari.
5. Tots el carrers hauran de complicar unes característiques mínimes pel vianant.
6. S'han de definir xarxes completes, tancades i connectades internament. A on podrem
diferenciar clarament la jerarquització per a cada mode de transport.
7. S'ha de assegurar que en els punts de major atracció de la mobilitat i en punts especialment
perillosos la seguretat vial estigui assegurada.
8. Els criteris econòmics son comparativament irrellevants dins de la avaluació globalitzada
per dos motius:
El cost d'inversió per la construcció del tramvia, la planificació i explotació es en relació a
les nostres obres en el viari públic és molt més elevat. Deixant les fluctuacions dels costos
entre alternatives com irrellevants.
A més, els beneficis obtinguts sobre l'increment del ús del tramvia per part del ciutadà amb
propostes més complertes poden representar un estalvi a tenir amb compte, en lloc, de un
cregut major cost. Un representa una reducció de uns costos anuals mentre que l'altre és un
cost únic de inversió i amortitzable a llarg del temps.
8.2. Metodologia per selecció d'alternatives
S'ha seguit un ordre de definició de alternatives, avaluació i elecció final, tenint en compte que
volem que tots els punts definits en el apartat anterior 8.1. Requisits de la xarxa de xarxes es
compleixi. La metodologia ha estat la següent:
Metodologia definida per a la selecció de alternatives ha estat amb definida amb el següent
ordre:
1. Xarxa viaria: abans de definir totes les demés xarxes es necessari saber quin es el tramat
dels nostres carrers i les seves característiques. Es la base sobre la qual definirem tots els
itineraris dels vianants, bicicletes i a on situarem les parades del nostre transport públic.
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2. Transport públic: és el centre fonamental de la futura mobilitat. Tot deu estar enfocat a la
optimització del seu us per motius econòmics del transport, comerç, qualitat urbana,
mediambientalment, seguretat i energia. Es definiran el nombre i situació de les parades
dins del traçat del tramvia en el barri del Molinar. Els criteris fonamentals seran la
connectivitat, accessibilitat i cobertura del barri per part del transport públic. Considerarem
que les diferències a nivell operacional i de explotació del tramvia per les diferents
alternatives respecte al nombre de parades no son rellevants amb el volum de parades que
estem estimant.
3. Vianants: per les proporcions del nostre barri i la seva morfologia ha de esser el mode de
transport predominant en trajectes curts dins del propi barri i pel accés a les parades del
tramvia. S'ha de prioritzar sobre qualsevol altre mode sempre que les amplades de carrers
ens ho permetin.
4. Bicicleta: essent un barri coster amb quasi res de pendents, es perfecte per moure's amb
bicicleta. Estarà definida de tal manera que el ciclista tingui trajectes òptims en temps i
distancia respectant la prioritat del vianant i, a la vegada, les vies principals de circulació
dels vehicles privats en els circuïts definits.
5. Perfils: s'han de definir diferents alternatives de perfils per cada tipus de carrer
estandarditzat segons els amples identificats en la nostra trama urbana. I, conseqüentment,
seleccionar la alternativa òptima.
8.3. Xarxa de transport privat
Es proposen 3 alternatives per a la circulació en el Molinar, el principal tret diferencial entre
aquestes es basa en la creació d’un nou eix que discorre com a prolongació del vial Kotka
Aguiló i que passa tangent a la zona verda i als dos equipaments educatius.
Alternativa 1: La prolongació del vial Kotka Aguiló arriba fins al camí de Son Antiquet que es
troba connectat amb el carrer Lluchmajor. En tota la longitud el nou vial seria de doble sentit.
Alhora el carrer Segura també seria de doble sentit de circulació en el tram comprés entre el
carrer de Lluchmajor i el carrer Bernat Visca.
La secció del nou vial prolongat consta de 16 metres d’amplada, repartits amb una vorera de 3
metres, i una calçada de 13 metres, on es disposaria doble sentit de circulació (6 metres) i
bandes d’aparcaments en ambdós costats. La seva organització és, en el costat de la vorera
(costat mar), en cordó (2 m) mentre que en l’altre costat seria en bateria (5 m).
En el carrer de Son Antiquet s’estableix doble sentit de circulació. En el tram del carrer Segura
on es disposa doble sentit de circulació es suprimeix l’aparcament existent.
Alternativa 2: Fins arribar al carrer de Son Antiquet no presenta diferència amb l’alternativa 1.
Llavors en el carrer de Son Antiquet, la continuació del traçat de doble sentit continua per el
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carrer 218 fins a connectar, amb la seva obertura, amb el carrer Lluchmajor a l’alçada del carrer
Adoberia.
Per a desenvolupar l’alternativa 2 es necessària la prolongació del vial 218 fins a connectar
amb el vial Lluchmajor, a més d’executar l’ample previst en l’entroncament entre el carrer Son
Antiquet i el 218.

A més, al mantenir el doble sentit de circulació es suprimeixen els

aparcaments en el carrer 218.
Alternativa 3: Amb el mateix punt de partida que les alternatives anteriors. Es prolonga el vial
Kotka Aguiló més enllà del carrer Son Antiquet, continuant una alineació més o menys
paral·lela al carrer Lluchmajor. A l’alçada del carrer Adoberia connecta amb el vial
Lluchmajor. En el darrer tram del nou vial, en direcció al mar, la secció del vial passa a ser 12
metres, amb aparcaments en cordó en ambdós costats.
Aparcaments
Amb la ocupació que es realitza per la plataforma del tramvia, es provoca la supressió de
places d’aparcament existents en el viari públic. Per tant, també s'ha de fer un balanç amb el
recompte de places que hauran de desaparèixer per a facilitar l’ús del tramvia i alhora la
creació de noves places per a la seva compensació, obtenint un balanç total.
Resum dels resultats

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Aparcaments
creats

Aparcaments
eliminats

199

24

199

328

17

0

Ordenació
del territori

Capacitat
de
urbanitzar

Desplaçament
del trafic a fora
del barri

Cap

0

Parcial fins
C/Segura

Part
compresa
entre
ampliació
y C/
Llucmajor

Part
compresa
entre
ampliació
y C/
Llucmajor

Part
compresa
entre
ampliació y
C/
Llucmajor

Part
compresa
entre
ampliació y
C/
Llucmajor

Cost econòmic
1.225.000 €

Totalment
1.420.000 €

Totalment
2.150.000 €
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Alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada és la alternativa 3, doncs:

1. Aparcament: es constata que, apart de tenir la major creació de places i no eliminar
cap plaça, també es compensa la seva proximitat en la ubicació. On s’ha de tenir en
compte, que en la trama urbana, tant el carrer posterior a l’escoles (prolongació
carrer Estanilau Kotka) a través de la zona verda existent que s’uneix amb el carrer
Lluchmajor.
a. Genera 129 places més de aparcament
b. No elimina cap aparcament
2. Extreu tot el tràfic de pas del barri.
3. Te un efecte de ordenació del territori parcel·lant amb la prolongació del C/
Estanislau Kotka fins al C/Adoberia. Tota la zona compresa entre C/Estanislau Kotka,
C/ Llucmajor i C/ Adoberia.
4. Aquest territori ben definit i parcel·lat, pot esser urbanitzat. Per tant, compensa els
possibles costos de construcció de la alternativa. L'àrea possible a urbanitzar
quadruplica a aquella de la alternativa 2.

8.4. Xarxa de transport públic
El tramvia de palma, planificat i dissenyat per la empresa pública Trambadia, serà el futur mitja
de transport públic massiu que vertebrarà tota la Badia de Palma. Clar estar, el barri del Molinar
no és una excepció. En el annex8. Traçat del tramvia en el tram de Forners- Polígon de Llevant
- El Molinar està explicat amb detall el traçat que pren la infraestructura ferroviaria dins del
nostre barri.
Creuant tot el carrer Llucmajor i tot el carrer Ciutat de Plata, eliminarà parcial o totalment la
circulació de vehicles, canviant totalment la mobilitat del barri. El present projecte presenta una
alternativa justificada de la adaptació del barri a la futura fotografia de la mobilitat i de la
implantació del tramvia. A la vegada, es planteja el nombre i col·locació de parades resultant la
opció de quatre parades como la idònia. Per tant, el objectiu de aquest apartat es descriure les
causes i mitjans utilitzats per fer aquest procés.
Metodologia per seleccionar alternatives
1. Definim les diferents alternatives per cobrir de forma òptima el territori. Això ho farem
aproximant els radis de influencia, en el nostre cas de 300 metres. A més, s'ha de tenir
amb compte que les parades han de estar localitzades a prop dels punts d'atracció
principals per a captar el màxim de demanda possible.
Casi sempre succeirà que la solució òptima no és de un nombre exacte de parades, de
forma que, tindràs dues alternatives possibles. La primera és una solució amb més
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parades, la qual, et donarà una millor cobertura però amb una velocitat comercial
menor al haver de fer un dwell time més. L'altre solució és aquella amb una parada
menys que la solució primera, que ens donarà una cobertura inferior però amb una
velocitat comercial millor.
Per tant, el que hem de avaluar i decidir és quin factor és més limitant segons el
panorama definit en cada solució i el general per elegir la alternativa.
2. Definim les equidistàncies entre parades màximes i mínimes.
a. Definim el rang màxim entre parades per anar descartant solucions. Es sol
prendre sempre el valor aproximat de dos vegades el radi de influència.
b. Les equidistàncies mínimes estan definides per evitar parades massa juntes.
Aquests valors solen esser valors al voltant de la distancia de un radi de
influència.
3. Definides ja les parades de les dues alternatives, definir les isolínies de cada alternativa
per veure com cobreixen la trama urbana. Així vorem la cobertura real de la nostra
alternativa i podrem elegir la més òptima.
Després de fer tot aquest procés al nostre barri hem obtingut dues solucions.
1. Primera alternativa: consistirà en quatre parades localitzades aproximadament en els
mateixos llocs que les estacions actuals de la EMT que coincideixen amb el traçat del
tramvia [tres parades] i una última en el carrer Ciutat de Plata entre els carrers
Llucmajor i el pas de vianants cap el carrer Cuba.
2. Segona alternativa: consistirà en tres parades. La primera està situada en el carrer
Llucmajor entre els carrers Gruta i Cala. La segona parada esta en el carrer Llucmajor
situada just davant de la escola infantil. Per últim, la última parada està situada en el
carrer Ciutat de Plata en la mateixa posició que la primera alternativa.
Resum dels resultats
Cobertura del transport públic
4 paradas

577737 m^2

Solució 3 paradas

467861 m^2

Xarxa bus

421748.01 m^2

Alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada serà la Alternativa 1: quatre parades en el tram del recorregut del
Molinar al tenir una millora de un 23% en la cobertura respecta a la altre alternativa i un 36%
respecta a la xarxa actual de bus.

8.5. Xarxa de vianants
Sabent els criteris, prioritats i condicions indispensables que haurà de complir la nostre xarxa i
adjuntant-li la morfologia urbana del nostre barri, només existirà una estructura anivellada en
tres categories per la nostra xarxa de vianants.
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La forta component longitudinal de la mobilitat del barri, l'estretor transversal i la priorització
enfocada cap a la futura infraestructura, fan poc possibles alternatives raonables i igualment
justificades que compleixin de la mateixa forma els criteris com la alternativa plantejada a
continuació.
Hi ha que aclarir que sempre es podria considerar la alternativa zero. Es a dir, no afrontar la
futura situació i deixar l'estat de les voreres tal i com està. A nivell de mobilitat és, evidentment,
una molt mala solució respecta a la alternativa de planificar-ho i adaptar-se com cal. Respecte a
nivells econòmics purs, es evident que la inversió inicial és zero i, per tant, implica menys
costos inicials. Però, no existirà cap incentiu al us del tramvia i, per tant, els marge de cobertura
de la explotació pot esser substancialment més baix. Per tant, al final, més costós.
Metodologia i criteris per alternativa de xarxa del vianant
Per a poder dissenyar la nostra nova xarxa de vianants hem de tenir clar quins son els nostres
objectius i les directrius sobre les quals ens mourem. Les directrius bàsiques que haurem de
complir seran les següents.

1. Assumir i adaptar la mobilitat del barri a la futura situació amb el tramvia.
2. Fonamentar la xarxa de vianants sobre els eixos longitudinals principals i les
connexions transversal entre elles, sempre prioritzant els carrers més propers a las
parades del tramvia.
3. Millorar les condicions de accessibilitat de tot el barri a tots els ciutadans. Tothom te el
mateix dret a poder moure's de forma autònoma.
4. Es necessari crear una xarxa tancada i connectada, evitant itineraris aïllats. El concepte
xarxa ha de dur intrínsec el concepte de la interconnexió.
5. Hem de prioritzar els diferents carrers creant un sistema de tres nivells segons la
rellevància del carrer. Ho definirem segons les possibilitats tècniques del propi carrer,
proximitat de punts de atracció i parades del tramvia.
6. Hem de intentar, el màxim possible, fer que la xarxa primària vianant no coincideixi
amb els circuits principals dels vehicles. Els itineraris seran més agradables, segurs i
saludables.
7. De la mateixa manera, sempre que es pugui, farem coincidir la xarxa de vianants
principal amb la xarxa de la bicicleta. D'aquesta manera, aclarim el concepte de la nova
mobilitat que es vol introduir i normalitzem els nous itineraris que es volen prioritzar.
8. Utilitzarem la xarxa secundaria per mallar més la nostre xarxa i , a la vegada, connectar
tots els eixos transversals primaris amb una infraestructura millor a la existent.
9. Es podran prendre decisions restrictives sobre el cotxe si es considera necessària la
mesura, sempre i quan existeixi una solució alternativa clara per compensar la proposta.

Alternatives per el traçat de eix secundari transversal en zona col·legis
En el tram central del eix principal C/Llucmajor esta situada una zona a on es concentra el
col·legi públic del Molinar, l'escola d'infants pública del Molinar i un parc públic. A més, està
planejat instal·lar una parada del tramvia.
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Al haver-hi punts de atracció molt importants i la existència de una parada, segons els criteris
definits, és de total importància la definició de bones connexions transversals del barri en
aquestes zones.




Alternativa 1: eix en tot el carrer Vivero
Alternativa 2: eix en tot el carrer Segura
Alternativa 3: eix en ambdós carrers

El carrer Vivero com el Carrer Segura representen dos alternatives aparentment correctes per la
connexió de les dies vies principals dels vianants del barri en aquest tram a nivell secundari.
Cada un dels carrers cobreix certes necessitats dels vianants i, a la vegada, presenten certes
limitacions en el mateix camp. Per això mateix, hem avaluat quina d eles dues alternatives es
l'idònia.
Característiques comuns:
1. Estat de les aceres i ample de carrer: son iguals d'mples ( 8 + 0.5m variables) i cap
compleixen normativa d'accessibilitat.
2. Connecten el carrer Llucmajor i el passeig marítim.
3. Punts importants de atracció comuns:
a. Escola per infants
b. Parc públic
c. Platja
Alternativa 1
Pros:
1. Punts importants de atracció de vianants addicionals que connecta:
a. Guarderia
2. Al tenir una connexió més directa amb la entrada de la escola infantil és més intuitiu per
els usuaris traçar el eix per aquest carrer.
3. Pel mateix fet del punt 2, haurà menys tendència a creuar per punts no indicats el carrer
Llucmajor.
Contras:
1. No te connexió directa amb la platja.
2. Produeix una discontinuïtat en l'itinerari iniciat en el carrer Son Antiquet.

Alternativa 2
Pros:
1. Dona continuïtat a la xarxa de vianants secundaria iniciada en el C/ Son Antiquet.
2. Connexió directa amb el passeig marítim i les platges.
Contras:
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1. Amb origen a l'escola es necessari desplaçar-se al voltant de 40-50 metres per a poder
accedir al carrer.
2. S'haurà de crear una barrera impermeabilitzadora per persuadir als nens de no creuar i
seguir els passos habilitats amb total seguretat.
Alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada serà la alternativa 2, doncs, prioritzarem la continuïtat de la xarxa i
la coherència de itineraris en front a petits trajectes que hauran de fer els nens a la
sortida/entrada de la escola infantil. El cost de instaurar elements persuasius es veu compensat
per la continuïtat de la xarxa i connexió directa amb el Passeig Marítim i les platges. Focus
principal de mobilitat durant l'època turística.
La alternativa 3 es descarta directament, per redundant i per esser a més la més costosa sense
haver-hi justificació.

8.6. Xarxa de bicicletes
Per a poder dissenyar la nostra nova xarxa ciclista hem de tenir clar quins son els nostres
objectius i les directrius sobre les quals ens mourem. Les directrius bàsiques que haurem de
complir seran les següents.
Metodologia i criteris per alternativa de xarxa del ciclista
1. Assumir i adaptar la mobilitat del barri a la futura situació amb el tramvia.
2. Fomentar la xarxa de bicicletes sobre el eix del passeig marítim, planificar un altre eix
longitudinal creuant el barri i fomentant connexions transversals entre elles.
3. Millorar la connectivitat dels itineraris ciclistes.
4. Es necessari crear una xarxa tancada i connectada, evitant itineraris aïllats. El concepte
xarxa ha de dur intrínsec el concepte de la interconnexió.
5. La nostra xarxa de bicicleta no ha de coincidir amb els circuits principals de cotxes pel
barri si no és amb carril bici.
6. Hem de crear circuits tancats de forma que un usuari sempre pugui circular en el sentit i
direcció que vulgui de forma segura i còmoda. Les connexions transversals han de esser
en els dos sentits.
7. Es podran prendre decisions restrictives sobre el cotxe si es considera necessària la
mesura, sempre i quan existeixi una solució alternativa clara per compensar la proposta.
8. En aquells casos que no es puguin planejar carrils bici per a la circulació segregada dels
ciclistes, una solució alternativa per definir bé la xarxa de ciclistes i , a la vegada,
millorar la seva seguretat és definir ciclocarrers.
Son carrers amb senyalització horitzontal i vertical clares pel conductor de cotxe i, a
més, una limitació de velocitat fitada en els 30 quilòmetres hora. Com element limitant
per aquesta tipologia de via, la limitació de velocitat de circulació fa que no es puguin
planejar cliclocarres en els carrers dels circuits principals viaris.
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Alternatives dins els itineraris transversals
Per a definir realment la xarxa serà fonamental connectar els dos eixos principals amb itineraris
transversals al llarg del barri per a donar-li continuïtat, connectivitat i accessibilitat a la xarxa de
bicicletes.
Alternativa zero: No definir cap actuació per interconnectar els dos eixos longitudinals de
carrils bici.
Alternativa 1: Disseny de ciclocarrers transversals unint els dos eixos principals amb carrils
bici.
Alternativa 3: Definir zones 30 carrers transversals unint els dos eixos principals amb carrils
bici.
La alternativa, basada en el compliment dels vuit criteris ja esmentats es la alternativa 2.
Creant dos eixos transversals de carril bici de 1.8 metres longitudinals en el barri amb
connexions de ciclocarrers.
Alternatives de traçat entre Kotka Aguiló i Ciutat de plata
Dins de la nostra xarxa de bicicletes observem un buit i/o discontinuïtat dins de la nostre xarxa.
Aquest punt de desconnexió del que estem parlant es el tram urbà comprés entre el final del
nostre carril bici existent a la ampliació del carrer Kotka Aguiló i el carrer Ciutat de Plata, carrer
pel qual circularà el futur tramvia.
Alternatives planejades per solucionar aquesta discontinuïtat:
Alternativa 1: Definirem un traçat de carril bici de amplada de 1.80 metres sobre acera nord
del carrer Kotka Aguiló entre carrer Cal Saul i Ciutat de Plata.
Segons la configuració final definida en durant l'estudi, el carrer Kotka Aguiló en el tram hauran
de estar definits els següents tipus de mitjans de transport:
1. Xarxa viària: circulació de únic sentit de xarxa principal amb màxim de velocitat de 50
km/h. Existència de una línea de aparcament en cordó situada al costat nord.
2. Xarxa vianant: carrer pertanyent a la xarxa secundaria de vianants y , per tant, sotmès a
les seves característiques tècniques mínimes.
3. Xarxa bicicleta: implantació de carril bici de doble sentit amb una amplària de 1.80
metres.
Aquesta configuració produirà com a conseqüència la eliminació de una línea de aparcament en
cordo de la vorera sud. Produint la reducció de 17 places de aparcament.
Alternativa 2: Definirem un traçat de carril bici de doble sentit i amplada de 1.8m situat a la
acera est en el carrer Son Orpi entre el carrer Kotka Aguiló y el carrer Josep Maria Palau
Camps. Tot seguit, enllaçarà amb un altre tram del carril bici situat a la vorera nord al carrer
Josep Maria Palau Camps entre el carrer Son Orpi i carrer Ciutat de Plata.
A més, estendrà la alineació iniciada al carrer Son Orpi amb un ciclocarrer fins arribar a carrer
Llucmajor conectant amb el ciclocarrer ja existent al carrer Aurora Picornell.
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Segons la configuració final definida en durant l'estudi, el carrer Son Orpi en el tram hauran de
estar definits els següents tipus de mitjans de transport:
1. Xarxa viària: circulació de únic sentit de xarxa secundaria amb màxim de velocitat de
30 km/h. Existència de una línea de aparcament en cordó situada al costat est.
2. Xarxa vianant: carrer pertanyent a la xarxa secundaria de vianants y , per tant, sotmès a
les seves característiques tècniques mínimes.
3. Xarxa bicicleta: implantació de carril bici de doble sentit amb una amplària de 1.80
metres.
De la mateixa manera, segons la configuració final definida en durant l'estudi, el carrer Josep
Maria Palau Camps en el tram hauran de estar definits els següents tipus de mitjans de transport:
1. Xarxa viària: circulació de únic sentit de xarxa secundaria amb màxim de velocitat de
30 km/h. Existència de una línea de aparcament en cordó situada al costat nord.
2. Xarxa vianant: carrer pertanyent a la xarxa local de vianants y , per tant, sotmès a les
seves característiques tècniques mínimes.
3. Xarxa bicicleta: implantació de carril bici de doble sentit amb una amplària de 1.80
metres.
Aquesta configuració produirà com a conseqüència l'eliminació de una línea de aparcament en
cordó. Produint la reducció de 34 places de aparcament.
Alternativa seleccionada
Encara que la extensió de la xarxa a la alternativa 2 fos major, la longitud recorreguda per
enllaçar amb el carrer Ciutat de Plata es major que l'alternativa 1. Considerant que aquest
itinerari es principalment recorregut per aquells usuaris que volen creuar el barri, es considera
que la solució proposta a la primera alternativa es més idònia per l'ús d'aquesta. A més,
l'extensió amb el ciclocarrer no genera cap millora de importància dins de la pròpia xarxa de
bicicleta. Com a conseqüència, la solució adoptada serà la alternativa 1.

8.7. Seccions tipus
Per a poder planificar, dissenyar i pressupostar la modificació dels viaris de tot un barri de més
de 5000 persones, s'ha de avaluar formes estandarditzades de definició de perfils. Aquesta
forma serà una primera idea de la estructuració del barri, de la mateixa manera que és un primer
pressupost de tot el conjunt de obres/licitacions en les que s'haurà de subdividir el canvi del
barri.
Metodologia i criteris per alternativa de xarxa del ciclista
Per definir els perfils standard s'han classificat els carrers en nivells segons l'ample entre
façanes. De forma que, per cada ample tipus, es definiran les diferents alternatives segons les
condicions que s'hagin de complir per cadascun dels carrers, les xarxes que inclouen i nivell
jeràrquic.
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Com les característiques en secció del transport públic i l'ample de carrer estan ja definits i la
implantació de la xarxa de bicicletes és simplement mesurar les distàncies existents de carril bici
i/o ciclocarrer indicant les seccions especials puntuals a tenir amb compte. El disseny de les
seccions es basarà damunt de les alternatives per les xarxes de vianant. Definit perfils per metre
lineal de carrer.
Avaluació de les alternatives propostes

Nivell jeràrquic local


Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual: descartada per no complir la normativa
o Secció actual amb faroles en façanes: no eliminem aparcaments i tenim
l'amplada mínima necessària de 0.9m per vorera.
o Secció sense aparcament: la penalització per la eliminació de
aparcaments es molt elevada.
o Secció sense aparcament amb faroles en façanes: amplades 1.75 metres
de acera per cada costat desproporcionats respecte al 0.9 mínim
necessari. La penalització per la eliminació de aparcaments es molt
elevada.



Secció de carrer 8.5m
o Secció actual: no compleix amb l'ample mínim de 0.9 metres per vorera
efectiva.
o Secció actual amb faroles a les façanes: compleix amb l'ample mínim
de 0.9 metres per vorera efectiva.
o Secció sense aparcaments: complirà l'ample mínim de vorera, però
tindrem unes voreres desmesurades per aquest nivell jeràrquic [2.75m].
Eliminació de gran volum de aparcament.
o Secció eliminant una fila d'aparcaments: La penalització per la
eliminació de aparcaments es molt elevada. Les amplades de 1.75 metres
son desproporcionades.

Nivell jeràrquic secundari


Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual: no compleix els requisits mínims d'ample de voreres.
o Secció actual amb faroles en façanes: no compleix els requisits.
o Secció sense aparcament i faroles en façanes: La penalització per la
eliminació de aparcaments es molt elevada pel benefici del increment de
vorera. Compleix amb els requisits
o Secció sense aparcament: La penalització per eliminació de línia de
aparcaments. Compleix els requisits.
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o Secció sense aparcament de plataforma única i faroles en façanes: costos
molt elevats per beneficis que tenen altres seccions.
Secció de carrer d'ample 8.5m:
o Secció actual: no compleix el requeriment mínim d'amplada de voreres
1.5 m.
o Secció sense aparcament: Voreres de 2.75 metres desproporcionades. La
penalització per la eliminació de aparcaments es molt elevada pel
benefici del increment de vorera
o Secció amb una fila aparcament, arbrat i lluminària: una vorera no
compleix requisits per voreres. S'elimina només una fila de aparcament.
o Secció fila de aparcament i arbres ocupant espai de aparcament ( 1
m.l.): ambdós voreres compleixen els requisits. Només l'eliminació d'una
fila de aparcament.
o Secció sense aparcament i paviment únic: descartada per costosa i per
l'eliminació important de aparcaments.
Secció de carrer d'ample 10m:
o Secció actual: compleix amb requisits per vianants.
o Secció amb una fila de aparcament i arbrat: compleix am requisits per
vianants. Eliminació de carril de aparcament, però la millora de voreres
es de major relevancia.
Seccions especials:
o Secció carrer Kolka entre C/ Son Orpi i C/ Ciutat de Plata amb
existència de carril bici.

Nivell jeràrquic primari




Secció de carrer d'ample 8m [eixos transversals]:
o Secció actual: no compleix cap criteri requerit.
o Secció amb fila d'aparcament i arbrat entre aparcaments: Compleix
tots els criteris requerits menys una vorera per un ample de 0.5 metres.
Elimina una fila de aparcaments.
o Secció sense aparcament i amplada de vorera 2.5 metres: compleix els
requisits per vianants. Elimina dues files d'aparcaments.
Seccions especials:
o Secció carrer 8m amb ciclocalle amb aparcament
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros: Estat actual:
no s'adapta a la futura implantació del tramvia
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros.
Proposta.
o Secció passatge de vianants entre C/ Ciutat de Plata i C/ Cuba. Estat
actual: Estat actual: no s'adapta a la futura implantació del tramvia
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o Secció passatge de vianants entre C/ Ciutat de Plata i C/ Cuba.
Proposta.
o Secció C/Cuitat de Plata entre C/Llucmajor i passatge de vianants cap a
Carrer Cuba. Estat actual: Estat actual: no s'adapta a la futura
implantació del tramvia
o Secció C/Cuitat de Plata entre C/Llucmajor i passatge de vianants
cap a Carrer Cuba. Proposta.
o Secció C/Llucmajor en el tram de les escoles entre C/Segura i C/ Can
Saul. Estat actual. no s'adapta a la futura implantació del tramvia
o Secció C/Llucmajor en el tram de les escoles entre C/Segura i C/ Can
Saul. Proposta.
o Secció C/Llucmajor en tram entre C/Can Saul i C/Ciutat de Plata. Estat
actual. no s'adapta a la futura implantació del tramvia
o Secció C/Llucmajor en tram entre C/Can Saul i C/Ciutat de Plata.
Proposta
Alternatives seleccionades
Tenint en compte les característiques de les nostres seccions i les necessitats a complir
per cada un dels modes de transport segons la situació, les seccions seleccionades son
les següents:
Nivell jeràrquic local


Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual amb faroles en façanes: no eliminem aparcaments i tenim
l'amplada mínima necessària de 0.9m per vorera.



Secció de carrer 8.5m
o Secció actual amb faroles a les façanes: compleix amb l'ample mínim de 0.9
metres per vorera efectiva.

Nivell jeràrquic secundari






Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció sense aparcament: La penalització per la eliminació de un carril de
aparcament. Compleix els requisits.
Secció de carrer d'ample 8.5m:
o Secció fila de aparcament i arbres ocupant espai de aparcament ( 1 m.l.):
ambdós voreres compleixen els requisits. Només l'eliminació d'una fila de
aparcament.
Secció de carrer d'ample 10m:
o Secció amb una fila de aparcament i arbrat: compleix am requisits per
vianants. Eliminació de carril de aparcament, però la millora de voreres es de
major relevancia.
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Seccions especials:
o Secció carrer Kolka entre C/ Son Orpi i C/ Ciutat de Plata amb existència
de carril bici.

Nivell jeràrquic primari




Secció de carrer d'ample 8m [eixos transversals]:
o Secció amb fila d'aparcament i arbrat entre aparcaments: Compleix tots els
criteris requerits menys una vorera per un ample de 0.5 metres. Elimina una fila
de aparcaments.
Seccions especials:
o Secció carrer 8m amb ciclocalle amb aparcament
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros. Proposta.
o Secció passatge de vianants entre C/ Ciutat de Plata i C/ Cuba. Proposta.
o Secció C/Cuitat de Plata entre C/Llucmajor i passatge de vianants cap a
Carrer Cuba. Proposta.
o Secció C/Llucmajor en el tram de les escoles entre C/Segura i C/ Can Saul.
Proposta.
o Secció C/Llucmajor en tram entre C/Can Saul i C/Ciutat de Plata.
Proposta
 Mateixa secció en tram entre escoles i estació de servei

9. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
9.1. Xarxa de vehicle privat
Es prolongarà el vial Kotka Aguiló més enllà del carrer Son Antiquet, continuant una
alineació més o menys paral·lela al carrer Lluchmajor. A l’alçada del carrer Adoberia
connecta amb el vial Lluchmajor. En el darrer tram del nou vial, en direcció al mar, la secció
del vial passa a ser 12 metres, amb aparcaments en cordó en ambdós costats.
A més es realitzaran les següents actuacions complementaries:


Connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó. Es fonamenta en la
construcció de viari urbà en un tram, en el qual, hauria de existir-hi, però al estar al voltant
de un solar fora construir no s'ha executat encara. Donaria coherència a la xarxa i continuïtat
als itineraris. En la nova reordenació de direccions viàries es un eix de entrada important.
o La actuació esmentada és la actuació UE-76-01 en el PGOU.



Continuació del carrer Fleixes fins a connectar amb el passeig Vicari Joaquim Fuster.
Es troba convenient per a millorar la comunicació i alleugerir el trànsit per la primera línea.
Per tant, la connexió entre ambdós carrers és de vital importància.
o La actuació esmentada és la actuació UE 76-03 en el PGOU.
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Construcció accés Ma-19.
Es suposa que en el temps, abans de la execució del Tramvia, ja es disposarà de la nova
connexió entre l’autopista Ma-19 i el Molinar. Aquesta connexió es troba projectada amb
una intersecció giratòria al final del carrer Capità Ramonell Boix, enfront el carrer Golf de
Cadis. D’aquesta manera es crearà un nou accés directe entre el Molinar i l’autopista Ma-19
i a la vegada es connectarà amb l’autovia Ma-15 a través del camí Fondo del Polígon de
Llevant.
Llavors es considera que el flux de trànsit que actualment existeix entre el nucli de Palma
que accedeix per el Portitxol amb destí el Coll d’en Rebassa o més enllà i viceversa podrà
ser suprimit a través del vial Capità Ramonell Boix i serà reconduït tant per la Ma-19 o la
Ma-15, amb el nou enllaç citat.
Per tant, en una situació futura, un cop posat en funcionament el nou accés i per la
implantació del tramvia, la funció de l’eix del carrer Capità Ramonell Boix, podria ser
substituïda per la Ma- 19 i fins i tot per la Ma-15. Així, el trànsit que circuli per el Molinar
únicament serà el que tingui origen o destí en el propi barri.



Prolongació del carrer Guayaquil fins a connectar amb el carrer Cuba. En la zona més
a l’Oest i paral·lel al carrer Lluchmajor (Capità Ramonell) es troba el carrer Guayaquil, que
s’hi accedeix des de el carrer Medellin. En l’actualitat aquest carrer es perd la seva
continuïtat formant una punta dins la xarxa de carrers. Llavors, es proposa la seva
prolongació fins a obrir el trànsit cap al carrer Cuba.
Realitzant aquesta actuació permetrà que la circulació del carrer Lluchmajor, en el tram
comprés des de la entrada procedent del Portitxol i fins arribar al carrer Ciutat de la Plata,
sigui en sentit Coll d’en Rebassa, el que implica un major espai per als vianants.
Mentre que la sortida del barri per als vehicles, és a dir el sentit cap al Portitxol, es podria
realitzar seguint la traça formada per els carrers Cuba-Guayaquil-Medellin, i mantenint
l’alternativa Cuba-Quito-Medellin.
Es continuaria el vial existent, on disposa d’una amplada total de 16 metres, distribuïts amb
dues voreres de 3 metres, aparcament en cordó en ambdós costats i doble sentit de
circulació.



Connexió carrer Erwin Hubert amb el carrer Son Orpí. Millora la circulació local
evitant el cul de sac que existeix al final del carrer Erwin Hubert. Es prolongaria la secció
existent composta per voreres d’1.5 metres, aparcament en cordó en ambdós costats i un
sentit de circulació. Configurant una secció de 10 metres d’amplada.



Adequació accessos benzineres. Amb la implantació del tramvia es troba necessari
habilitar l’accés del cotxes a les benzineres. Per això es considera que s’haurà d’actuar per a
la construcció de noves entrades a les estacions de serveis.

9.2. Xarxa de transport públic
La xarxa del nostre tramvia transcorrerà pel C/Llucmajor desde connectar amb el barri del Coll
den Rabassa fins arribar al carrer C/ Cuitat de Plata. Posteriorment, farà un gir de noranta graus
per continuar pel C/Cuitat de Plata i connectar amb el barri del Polígon de Llevant.
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La nostra proposta consistirà en quatre parades localitzades aproximadament en els
mateixos llocs que les estacions actuals de la EMT que coincideixen amb el traçat del
tramvia [tres parades] i una última en el carrer Ciutat de Plata entre els carrers
Llucmajor i el pas de vianants cap el carrer Cuba. Amb una cobertura total de 557737
m2 donant servei a tot el barri.
Les parades son de la següent manera:
1. Parada carrer Ciutat de Plata: parada vorera oest en plataforma integrada a la acera .
2. Parada carrer Llucmajor davant de centres educatius: parada vorera nord amb
plataforma integrada a la acera.
3. Parada carrer Llucmajor devora estacions de servei: parada única amb estació a nivell.
No hi ha existència de circulació de vehicles.
4. Parada carrer Llucmajor zona est entre C/Cala i C/ Gruta: parada vorera oest en
plataforma integrada a la acera .

9.3. Xarxa de vianants
Xarxa primaria
La xarxa primària està definida per dos eixos longitudinals ben definits a traves del carrer
Llucmajor i el passeig marítim, ja existent en la actualitat.
Aquesta xarxa es completarà amb connexions transversals que connectarà aquests dos eixos
longitudinals. La col·locació de aquests eixos s'ha intentat realitzar per carrers a von existeixen
punts d'atracció de rellevància i, a la vegada, arribin de forma directa a les parades del tramvia.
S'han definit per cada una de les parades, dos carrers transversals primaris.
Per acabar la xarxa primària, s'ha definit un itinerari pel carrer Ciutat de Plata, el qual,
connectaria amb el carrer Guayaquil pel pas de vianants existent amb millores considerables pel
vianant i bicicleta en aquest pas. D'aquesta manera la xarxa primària arribaria a el centre de
salut, gimnàs i supermercat.
Xarxa secundaria
La xarxa secundaria estarà definida per dos conjunts de carrers ben diferenciats. El primer
conjunt, el seu objectiu serà traçar un itinerari intern al propi barri connectant punts d'atracció
interns amb un cordó longitudinal. Amb el traçat planejat connectaríem quatre parcs, la església,
un pista de patinatge, un centre de tercera edat i una farmàcia.
Per l'altre banda, es definiran carrers transversals per a les connexions transversals de la xarxa
primària. Unint encara més els dos eixos principals longitudinals i donant com a resultat una
xarxa més mallada. S'han definit, també, pensant aquelles zones a on no hi ha existència de
parades properes, però és necessari la existència de una presencia substancial de la xarxa de
vianants.
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Xarxa local
La xarxa local està composta per la resta de carrers. A von aquests carrers només tindran com a
requisit complir amb la normativa vigent per a voreres.
9.4. Xarxa de bicicletes
Definirem la nova xarxa damunt de dos eixos longitudinals. El primer, ja existent, és el passeig
marítim . El segon, serà una carril bici de doble sentit i amplada de 1.8 metres que circularà per
el carrer Llucmajor provinent del Coll den Rabassa fins enllaçar amb la ampliació del carrer
Kotka Aguiló planejada per la xarxa viaria. A von aquest, finalment, enllaçarà pel passatge de
vianants arribant al carrer Guayaquil.
Existirà un eix transversal que recorre el carrer Ciutat de Plata des de la connexió amb el carril
bici de carrer Kotka Aguiló connectant amb el passeig marítim pel carrer del Timó, el qual, serà
compartit amb el vianant.
Tota la resta del tram del carrer Llucmajor tindrem dos situacions diferenciades. En primer lloc,
el tram comprés entre els carrers Son Fleixes i el carrer Segura, tram davant de la zona infantil,
tindrem dos itineraris definits per la bicicleta. El primer serà la continuació del itinerari a von la
bicicleta pot compartir calçada amb el tramvia i els vianants. El segon serà un ciclocarrer a von
el sentit de circulació serà direcció el Coll den Rabassa. D'aquesta manera tanquem tots els
circuits possibles, deixant sense mancances el tram. Per l'altre banda, en el carrer Llucmajor
existiran trams de coexistència de la bicicleta amb el tramvia i sense cap carril de circulació pels
vehicles privats.
Per últim, només mencionar la connexió existent per el interior del barri entre el Molinar i el
Coll den Rabassa a traves del parc del torrent. S'ha planejat un carril bici de doble circulació y
1.8 metres d'amplada connectada a un circuit de ciclocarrers i al carril bici del passeig marítim
mitjançant una placeta.
9.5. Seccions tipus
Totes les seccions seleccionades estan definides en els plànols 34 Perfilis seleccionats. Xarxa
Local, 35 Perfils seleccionats. Xarxa secundaria i 36 Perfils seleccionats. Xarxa primària. De
la mateixa manera, indicam quin son els tram de carrers per cada secció seleccionada en el
plànol
Nivell jeràrquic local


Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual amb faroles en façanes: no eliminem aparcaments i tenim
l'amplada mínima necessària de 0.9m per vorera.



Secció de carrer 8.5m
o Secció actual amb faroles a les façanes: compleix amb l'ample mínim de 0.9
metres per vorera efectiva.

Nivell jeràrquic secundari
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Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció sense aparcament: La penalització per la eliminació de un carril de
aparcament. Compleix els requisits.
Secció de carrer d'ample 8.5m:
o Secció fila de aparcament i arbres ocupant espai de aparcament ( 1 m.l.):
ambdós voreres compleixen els requisits. Només l'eliminació d'una fila de
aparcament.
Secció de carrer d'ample 10m:
o Secció amb una fila de aparcament i arbrat: compleix am requisits per
vianants. Eliminació de carril de aparcament, però la millora de voreres es de
major relevancia.
Seccions especials:
o Secció carrer Kolka entre C/ Son Orpi i C/ Ciutat de Plata amb existència
de carril bici.

Nivell jeràrquic primari




Secció de carrer d'ample 8m [eixos transversals]:
o Secció amb fila d'aparcament i arbrat entre aparcaments: Compleix tots els
criteris requerits menys una vorera per un ample de 0.5 metres. Elimina una fila
de aparcaments.
Seccions especials:
o Secció carrer 8m amb ciclocalle amb aparcament
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros. Proposta.
o Secció passatge de vianants entre C/ Ciutat de Plata i C/ Cuba. Proposta.
o Secció C/Cuitat de Plata entre C/Llucmajor i passatge de vianants cap a
Carrer Cuba. Proposta.
o Secció C/Llucmajor en el tram de les escoles entre C/Segura i C/ Can Saul.
Proposta.
o Secció C/Llucmajor en tram entre C/Can Saul i C/Ciutat de Plata.
Proposta

10. AFECTACIONS
No existirà cap afectació damunt de la propietat privada de cap veí. Tota la obra es realitza en
viari públic sense afectacions als edificis. L'única acció a tenir en compte seria la instal·lació de
les faroles en façanes i els permisos necessaris pels veïnats.
11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
En l'annex 13. Justificació de preus s'indiquen les justificacions dels preus utilitzats per cada un
dels perfils definits.
12. REVISIÓ DE PREUS
En l'annex 14. Revisió de preus es te indicat la forma per revisar els preus.
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13. PLA DE OBRA
El pla de obra es desenvolupa en l'annexa 15. Pla de obra.
FASE 1: Remodelació dels trams indicats amb els nous perfils de carrer
Es subdividirà en tres blocs licitats per separat. La execució es considera que es realitzarà a
la mateixa vegada. L'ordre de prioritat de construcció es el següent:
1. Licitació i execució del tram Tram escoles
Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i local.

2. Licitació i execució del tram Tram barri antic & nord
Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i local.

3. Licitació i execució del tram Tram Torrent Gros
Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i local.

FASE 2: Remodelació de seccions en el traçat del tramvia
A la mateixa vegada que es construeixi el tramvia es readaptaran les seccions a la futura
situació.Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i local.
Execució a la vegada de la infraestructura de bicicleta.

FASE 3: Seccions noves amb la execució de nova via principal de tràfic
Mentre es construeixi l'ampliació del carrer Kotka Aguiló de la alternativa seleccionada i la
modificació del carrer Hubert es executarà els nous perfils de carrer. Execució a la vegada de la
infraestructura de bicicleta.
FASE 4: Execució de la infraestructura bicicleta
Execució de tots els itineraris de ciclocarrer i carril bici que pertanyin als trams de la FASE 1.

14. TERMINI DE EXECUCIÓ
El termini de execució estimat, segons allò proposat a l'annexa 15. Pla de obra, es de dos (2)
anys i dos (2) dies.
15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
En l'annex 16. Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupa tot el document per tot el conjunt de
obres planificades.
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El pressupost del Estudi de Seguretat i Salut s'estima en de un total de 75.000 €, representant al
voltant del 4% del pressupost total.
16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Els contractistes haurà de esser classificat en els següents grups i subgrups i categoria, d'acord
amb els articles 15 i 16 del "Reglamento general de la Ley de Contratos de la Administraciones
Públicas" aprovat per Real Decreto el 12 de Octubre de 2001 i publicat en el B.O.E. número 257
de octubre i el "Texto revisado de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas"
aprovat per Real Decreto Legislativo el 16 de junio de 2000 i publicat en el B.O.E. número 148
de 21 de junio:
Grup A; Subgrup 2; Categoria E
Grup E; Subgrup 1; Categoria E
Grup G; Subgrup 4; Categoria E
Grup D; Subgrup 6; Categoria D
17. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia per cada una de les obres a licitar serà de dos anys a partir de la firma del
Acta de Recepció.
18. RESUM DEL PRESSUPOST
En el Document nº4. Pressupost s'adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les
unitats de obra considerades en el projecte "Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del
Molinar": Medicions, Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost i Resum de
presupost.
El Pressupost de Execució Material (PEM) està avaluat per la quantitat de UN MILIO VUITCENTS VINT-I-DOS MIL AMB VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (1,822,584.59 €).

Afegint al PEM del projecte, els percentatges de despeses generals (13%), Benefici
Industrial (6%) i IVA (18%), s'obté el Pressupost de Execució per Contracte (PEC), que
està avaluat en la quantitat de TRES MILIONS AMB SET-CENTS VINT MIL AMB SISCENTS AMB VINT-I-QUATRE EUROS AMB DENOU CÈNTIMS (3,720,624.19 €).

19. BALANÇ TOTAL DEL PROJECTE
Longitud de carrers remodelats [m.l.]

3725.3
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Reducció de longitud de acera de carrers que no complien normativa
urbanística [m.l.]
Longitud de carril bici nou planificat [m.l.]
Longitud de ciclocarrers [m.l.]
Aparcaments creats
Arbres plantats
Superfície de voral nous [m2]

Memòria
3276.2
2174.8
1900.2
225
541
20812.0

20.DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXAS
MEMÒRIA
ANNEXOS DE LA MEMORIA
ANNEX 1. Marc històric. Característiques essencials de Palma
ANNEX 2. Modificacions del viari segons el PGOU
ANNEX 3. Modificacions del viari planejats
ANNEX 4. Estudi fotogràfic pels modificats viaris
ANNEX 5. Afectacions i modificacions damunt el tràfic
ANNEX 6. Estudi socioeconòmic de la cuitat de Palma de Mallorca
ANNEX 7. Estudi de la mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca
ANNEX 8. Traçat del tramvia en el tram Foners - Polígon de llevant- El Molinar
ANNEX 9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar
ANNEX 10. Estudi fotogràfic de punts urbanístics rellevant
ANNEX 11. Estudi de impacte ambiental
ANNEX 12. Estudi de alternatives
ANNEX 13. Justificació de preus
ANNEX 14. Revisió de preus
ANNEX 15. Pla de obra
ANNEX 16. Estudi de seguretat i salut
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DOCUMENT Nº2. PLANOLS

DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PERTICULARS
CONCICIONS GENERALS
PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
LLEI 3/1993
RECOMENACIONS DE LA MOBILITAT PER AL DISSENY URBA DE
CATALUNYA

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST
MEDICIONS
QUADRE DE PREUS Nº1
QUADRE DE PREUS Nº2
PRESUPOST
RESUMEN PRESUPOST
ÚLTIMA FULLA

21. CONCLUSIÓ
Conforme a allò exposat en la Memòria, els seus annexos i la resta de
documents en que consisteix el present projecte, podem considerar-ne la
seva deguda justificació.
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Barcelona, Gener 2012
El autor del projecte,

Lluís Antoni Vidal Mut
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX 1. MARC HISTÒRIC.

1.CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LA CIUTAT DE PALMA
1.1. EL MUNICIPI DE PALMA
Situada al sud-oest de la illa de Mallorca, propera a la plana central de l’illa i a la
principal formació muntanyosa, la Tramuntana, Palma és la capital i la ciutat més important de
les Illes Balears. Aquesta, que s’extén tot al llarg de la Badia de Palma, penetra cap a
l’interior tel territori abarcant un total d’uns 208,63 km2 i convertint-se en el tercer municipi
més extens de les Balears.

El municipi es divideix entre un nucli poblacional central que és la ciutat pròpiament dita, i
la part forana. Aquests dos sectors estan separats per la Via Cintura, que és l’encarregada de
distribuir el trànsit entre les diferents parts permetent així descongestionar el nucli central.

El nucli de població central del municipi es troba en el centre històric i en la primera corona
formada per un seguit de creixements suburbans i posteriors plans d’eixample desenvolupats al
llarg del segle XX.

La resta del municipi, o part forana, es caracteritza per una baixa densitat i per la dispersió dels
seus nuclis poblacionals. Està composada per un total de 17 assentaments: s’Aranjassa, Casa
Blanca, Can Pastilla, Coll d’en Rabassa, Establiments, Gènova, sa Indioteria, es Pil·larí, Platja
de Palma, Sant Agustí, Sant Jordi, Son Cladera-es Rafal, es Secar de la Real, Son Ferriol, Son
Sant Joan, Son Sardina, Son Serra-Sa Vileta.

1.2.LA CIUTAT HEREDADA
L’estructura actual de la ciutat de Palma, així com la seva textura i forma és el resultat d’una
evolució que té els seus orígens en l’època romana, moment en que va ser fundada la ciutat.
Resulta doncs imprescindible analitzar aquesta evolució i els canvis que ha anat assolint la
ciutat per tal de comprendre’n el seu estat actual.

Origen de la ciutat de Palma
En la part central de la ciutat es troba el casc antic de Palma. L’origen d’aquest casc antic
remunta a l’època romana, època en que va ser fundada la ciutat després de ser envaïda per un
dels seus exèrcits l’any 123 a.C. Des de la seva fundació, el recinte del casc antic va ser
emmurallat. Aquesta ciutat romana -les restes de les quals es troben enterrades sota l’actual
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barri de la Seu, proper a la Catedral- estava delimitada pel mar, l’antic torrent de la Riera
(actual Passeig des Born i Avinguda Antonio Maura), els carrers Miramar i Morey, i les
places de Cort i de Santa Eulàlia. Aquests límits marquen la seva extensió màxima,
desconeixent-se si aquesta es correspon amb l’extensió inicial o va ser el resultat de successives
ampliacions des de l’esmentada fundació.
Aquesta muralla va resistir la caiguda de l’imperi romà d’Occident, i la posterior ocupació de
la ciutat per bàndals i bizantins fins la conquesta islàmica l’any 903. Inicialment, els
musulmans van garantir-ne la permanència amb la seva rehabilitació, no obstant, el creixement
de la ciutat més enllà d’aquest primer recinte emmurellat va portar als àrabs a construir
una segona muralla, permetent un augment de la ciutat intramurs.

La ciutat emmurallada
La construcció de les darreres muralles de Palma de Mallorca es va iniciar l’any 1575 sota la
direcció de l’enginyer italià Jacobo Palearo. Aquesta muralla, d’una longitud de quasi sis mil
metres de llargada, es va construir per substituir a les anteriors muralles medievals, molt
deteriorades, i per defensar-se de les invasions barbaresques així com lluitar contra les noves
tècniques bèl·liques.

La seva construcció es va iniciar per ponent, orientant-se cap el barri de Santa Catalina, donat
que aquest era el punt on l’anterior muralla estava en més mal estat. Les tasques per fer
possible aquesta obra de defensa de la ciutat es van desenvolupar al llarg dels següents dos
segles fins l’any 1801, moment en que es va acabar el recinte emmurallat, tot i que la Porta de
Drassana no va ser oberta fins el 1867.
D’aquesta muralla se’n destaquen dos baluards principals, el de Santa Creu i el del Príncep,
situats a la façana marítima, i vuit baluards més repartits per la resta del recinte. La
comunicació amb l’interior de l’Illa es feia a través cinc portes, des d’on arrencaven els
principals camins –camí cap el Molinar-

i carreteres –de Llucmajor,

Manacor, Inca,

Bunyola, Sóller, Esporles, Puigpunyent, i Andratx-.
El Port de Palma era doncs l’única via d’entrada i sortida de persones i mercaderies de l’Illa, ja
que per entrar-hi des de qualsevol lloc de Mallorca, s’havia de fer a través d’una d’aquestes
cinc portes i sortir-ne per la Porta del Moll després d’atravessar la ciutat pels seus carrers
estrets. Aquest fet va ser el que va portar a iniciar, l’any 1873, el procés d’enderrocament de la
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muralla als voltants d’aquesta porta. Uns anys més tard, es va posar en funcionament el tren o
tramvia entre l’estació del ferrocarril i el port, que entrava dins Palma per la Porta de Jesús i
passava per la Rambla i el Born, augmentant així les possibilitats de desplaçament dels
ciutadans.
L’increment de tràfic portuari i el creixement de la població va fer que aquesta no cabés a
l’interior del recinte fortificat, i va fer necessària una via de circumval·lació: d’una banda,
hi havia la Ronda de Ponent, que ja existia des de 1831, i amb l’enderrocament de la Porta del
Moll, es va iniciar la construcció de la Ronda de Migjorn. L’Estat, conscient de la importància
d’aquella ronda, la va incloure en el seu Pla de Carreteres amb el nom de “Carretera
Prolongación de la de Palma al Puerto de Sóller hasta el Puerto de Palma”. La carretera va ser
acabada l’any 1893. D’altra banda, i pel que respecte a la part de llevant, es van condicionar
diferents trams de camins durant la segona meitat del segle, per tal d’enllaçar les principals
carreteres que sortien de la ciutat. Aquesta calçada va ser incorporada a la xarxa viària amb el
nom de “Carretera Prolongación de la de Palma a Capdepera hasta el Puerto de Palma”. Amb
aquestes carreteres, al final del segle XIX, un camí de ronda unia la Porta Pintada amb la del
Camp i amb la del Moll.

Plànol dels creixements suburbans de Santa Catalina i Camp d’en Serralta.
L’enderrocament de les muralles

Tot i patir una gran crisi durant el primer terç del segle XIX, agreujada per les conseqüències de
la guerra contra els francesos i les epidèmies, la població de Mallorca va créixer
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considerablement entre 1800 i 1840. Aquesta expansió encara es va fer més important durant
els següents quaranta anys, fet que va obligar a fer créixer la ciutat fora de les muralles. Dintre
la ciutat, la densitat era molt elevada i consegüentment, les condicions sanitàries molt nefastes, i
els carrers estrets de la ciutat empitjoraven aquesta situació d’insalubritat.

Paral·lelament, el comerç marítim no feia més que créixer, el que va portar a el·laborar un
projecte d’ampliació del Port; entre 1873 i 1897, entraven en funcionament els ferrocarrils de
Palma a Inca, Manacor i Felanitx; i el 1897, entrava a la ciutat el primer automòbil. De manera
que l’activitat industrial era important, i les indústries no trobaven on instal·lar-se donat la
impossibilitat, per ordenança municipal, de ubicar-se en les immediacions del centre de la
ciutat.

Aquests fets van motivar a Eusebi Estrada a proposar una sèrie de mesures com la construcció
d’un bon clavegueram, la construcció d’una eixample i sobretot l’enderrocament de les muralles
de la ciutat. Aquestes mesures van ser aprovades per la població, i l’Ajuntament l’any 1893 va
sol·licitar al Govern la demolició del recinte fortificat. Tres anys més tard, es van publicar les
bases pel Concurs del Pla d’Eixample, el qual es va atorgar, l’any 1897, a l’enginyer Bernat
Calvet i Girona. Però l’esbucament de les muralles va posar via lliura a la construcció del que
va ser realment, la primera ronda de la ciutat: les Avingudes.

Plànol del Pla de l’Eixample de Calvet per Palma
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El primer anell de circumval·lació
L’eixample de Bernat Calvet es desplega en una franja d’un quilòmetre d’amplada al voltant de
la ciutat vella i constitueix els barris de Santa Catalina, els Hostalets i la Soledat. Sobre una
quadrícula bàsica, formada per carrers de deu metres d’amplària, se sobreposa una retícula de
carrers més amples d’uns vint metres que la tallen en sentit diagonal; aquesta configura la
xarxa viària fonamental de l’eixample. Pel que respecte les carreteres radials, el Pla defineix el
seu traçat en els trams urbans i indica una amplada de vint a trenta metres en funció de la
importància i categoria. La definició planimètrica es completa amb la previsió de dos
jardins públics.
No obstant, des del punt de vista urbanístic, l’aspecte més important del Pla Calvet és la
creació de les Avingudes. Aquestes, juntament amb el Passeig de Sagrera i el tram de Ronda
de Migjorn, constitueixen el primer anell complet de circumval·lació de la ciutat. Les
Avingudes discorren entre el Baluard del Príncep i la Riera amb una amplada de quaranta
metres, i adopten una disposició en zig-zag força característica que es transmet als carrers
transversals donant així una configuració poligonal amb manca absoluta de línies corbes.
L’altre element principal del pla, juntament amb les Avingudes, és el Passeig de Mallorca, que
té una amplada d’uns vuitanta metres i està format per dues calçades entre les que discorre la
Riera, pel fons de l’únic fossar que encara es conserva.

Els terrenys guanyats a la mar com a conseqüència de la pèrdua de la muralla, juntament amb la
construcció del pont sobre la desembocadura de la Riera, van donar lloc al naixement de la
Ronda de Migjorn entre el Baluard de Santa Creu i el Port. Inicialment, aquesta va ser una via
per a suportar el tràfic intens de carros, carruatges i tramvies, tot i que de seguida aquesta
també fa servir com a itinerari de passeig dels ciutadans.

El planejament urbà a la primera meitat del segle XX
L’enderrocament de les muralles, la construcció de les Avingudes, i en general, les ganes de
desenvolupament dels ciutadans van animar a l’Ajuntament a posar en marxa un nou pla de
reforma de Palma, pla que va ser encarregat a l’arquitecte Gaspar Bennàzar. Aquest pla signat
l’any 1916, respectava l’eixample de Calvet, però transformava tota la ciutat vella,
introduint grans carrers i avingudes que la creuaven en totes direccions amb una clara tendència
de concentració viària cap a la Plaça Major, amb l’objectiu d’obrir grans canals de
ventilació. Entres aquestes reformes també s’incloïa el gran port al peu de la Seu, o
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l’immens parc projectat entre Santa Catalina i el Terreno. Respecte a les rondes de la ciutat, el
Pla oferia dues novetats: la previsió d’un tram de passeig marítim entre la Riera i el torrent
de Sant Magí i l’ampliació de la Ronda de Migjorn. La realització de totes aquestes
actuacions feia desaparèixer el que quedava de murada de la façana marítima, el Baluard de
Santa Creu, i tota la muralla compresa entre el Port i les Avingudes. El Pla Bennàzar tot i ser
aprovat per l’Ajuntament el 23 d’abril de 1917, no va ser finalment aplicat.
No obstant, a l’any 1940 es va produir un nou intent de pla de reforma de Palma, motiu pel qual
l’Ajuntament va obrir un concurs nacional per la formació d’un pla d’ordenació urbana que
inclogués

tant una reforma interior com un pla d’extensió d’eixample. El concurs es va

adjudicar a l’arquitecte Gabriel Alomar.

Plànol del Pla de l’Eixample d’Alomar per Palma

El nou pla creava, com ho feia el de Bennàzar, una anell de circulació al voltant de la Plaça
Major des d’on confluïen sis grans vies de penetració. D’entre aquestes sis vies, Jaume III és
l’única que realment es va acabar realitzant. Pel que respecte la reforma exterior, el Pla
d’Alomar ampliava la possibilitat de creixement mitjançant una franja perimetral i concèntrica
a la de Calvet, igualment urbanitzable, d’una amplada que anava dels tres-cents als sis-cents
metres. Tot i no ser inicialment previst en el pla, es va considerar durant el període de
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informació pública l’opció d’incorporar en el pla la construcció d’un cinturó que enllacés
totes les carreteres radials que sortien de Palma. Aquesta va ser introduïda i aprovada amb la
resta de Pla, l’any 1943, amb el nom de “Vía de enlace de cintura”.

Plànol del Projecte de Reforma Interior amb l’apertura del carrer Jaume III
Però la construcció d’aquest nou cinturó va plantejar seriosos problemes i grans dificultats
constructives: a llevant, suposava demolir nombroses construccions i obligava a creuar les vies
dels trens de Santanyí, Inca i Sóller; més enllà de la carretera d’Esporles, travessava terrenys
de la Diputació; topava amb la Riera; i per ponent, el terreny accidentat obligava a dissenyar un
traçat sinuós i car. Aquestes dificultats van portar a l’Ajuntament a lluitar per aconseguir que el
Ministeri financés gran part de les obres mitjançant l’elaboració d’un avantprojecte de via de
circumval·lació que no va ser acceptat.
Tot i així, aquesta darrera temptativa va marcar l’inici d’una nova dimensió en la tasca del
Servei de Carreteres: la intervenció en el desenvolupament urbanístic de la ciutat mitjançant el
planejament de la xarxa viària bàsica. Aquesta nova tendència es va veure confirmada l’any
1964, quan la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques va ordenar
l’elaboració d’un estudi anomenat “Planeamiento de la Red Arterial de Palma de Mallorca. Plan
Especial de Vías de Comunicación.”Aquest es va ultimar i signar el juliol de 1966.

El Planejament de la xarxa arterial de Palma
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L’estudi del Planejament de la Xarxa Arterial de Palma, signat per l’enginyer de camins
Miquel Angel Llauger i Llull, va constituir una fita important en el procés de
desenvolupament de l’estructura viària bàsica de l’àrea metropolitana de Palma ja que va servir
com a base per les actuacions en el camp de l’ordenació territorial.
La base d’aquest estudi va ser l’anàlisi complet del tràfic d’entrada i sortida de Palma realitzat
l’any 1963, estudi que va permetre conèixer les intensitats de circulació de totes les vies de
penetració, la procedència i destí dels vehicles, el seu grau d’ocupació, el motiu del viatge, així
com totes les altres particularitats del tràfic dins l’àrea urbana i sub-urbana. Aquest, juntament
amb un estudi d’assignació de tràfic van demostrar la necessitat d’un nou cinturó que afavorís
la distribució d’entrades i sortides de Palma i descongestionés el Passeig Marítim i les
Avingudes, les quals havien de suportar, entre altres, tot el tràfic pesat generat pels polígons
industrials en plena fase de desenvolupament. Com a conseqüència d’aquest estudi, es va
incloure en el planejament la creació de l’anomenada Via de Cintura.
De manera que l’esquema de la Xarxa Arterial quedava ben definit: un anell de circumval·lació
integrat per la Via de Cintura, el tram inicial de l’Autopista de Ponent, el Passeig Marítim i
el tram urbà de l’Autopista de l’Aeroport; dues autopistes, la de Llevant i la de Ponent
com a accessos principals a l’anell des de l’exterior; una ronda interior formada per les
Avingudes, el carrer de l’Argentina i la calçada oest del Passeig de Mallorca; i finalment, tota
una sèrie de penetracions constituïdes pels trams urbans de totes les carreteres radials, les
condicions dels quals s’havien de millorar.
Un dels punts més delicats de l’estudi va ser la decisió sobre les característiques funcionals de
la Via de Cintura, donat que aquestes havien de fer front a unes intensitats molt elevades
alhora que havien d’oferir unes bones condicions de velocitat, seguretat i confort. L’opció
definitiva, molt discutida, va ser la de l’autopista, ja que es va donar finalment més importància
a la necessitat de descongestionar les Avingudes que als inconvenients que suposava una
gran via dins la ciutat.
El traçat de la Via de Cintura va venir condicionat per dos punts fonamentals: d’una banda, la
nova via havia d’enllaçar amb les vies més importants d’entrada i sortida de Palma, per servir el
tràfic de pas i el que tingués origen i final a l’interior de la ronda; d’altra banda, aquesta havia
de construir-se el més apropada possible al nucli urbà de manera a assumir amb la major
eficàcia la funció d’atracció, distribució i canalització de tràfic. El traçat finalment adoptat
s’iniciava a l’autopista de Llevant i seguia fins a la carretera d’Alcúdia. Un cop creuada la
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línia fèrria d’Inca anava vorejant el límit de la zona urbana fins a la carretera d’Esporles, punt a
partir del qual les condicions accidentades del terreny van obligar a adoptar un traçat més
sinuós. Després de rodejar el cementiri i travessar la Riera, seguia cap a Gènova, apropant-se
progressivament al Camí dels Reis. En la part més oriental del barri de Gènova, el traçat
discorria a través dos túnels d’uns dos-cents cinquanta metres. Per facilitar la comunicació
entre les carreteres radials de Palma, es preveia un ramal amb característiques d’autovia que
enllaçava l’Autopista de Llevant amb la Via de Cintura a mig camí entre els enllaços de les
carreteres de Manacor i Inca.
Entre els vint-i-cinc anys que van transcórrer entre l’elaboració de la Xarxa Arterial de Palma i
l’acabament de la Via de Cintura, inaugurada l’any 1990, es va produir un increment
espectacular en la circulació de vehicles, es va estrenar una administració autonòmica de les
carreteres que va dur a terme alguns canvis en la concepció de l’esquema viari de la ciutat, i es
va prendre la decisió d’iniciar la construcció de l’Autopista Central de Palma cap a Inca. Entre
aquest anys, però, els canvis o esdeveniments més importants en aquesta matèria han estat el Pla
Viari de Palma, aprovat pel Consell de Mallorca el 1985, i que constitueix el darrer
document oficial de planejament de les artèries principals d’accés a la ciutat. Pel que fa a la Via
de Cintura, el canvi més important des de la seva concepció fins a la seva realització ha estat la
supressió del tram comprès entre el seu començament, previst inicialment

en el punt de

creuament de l’Autopista de l’Aeroport amb el torrent Gros, i la unió amb el ramal d’accés al
Port, a canvi de potenciar aquest ramal transformant-lo en autopista. En quant el seu traçat en
planta, i a excepció d’aquesta supressió de tram, s’ha mantingut amb quasi tota fidelitat, el
previst en el planejament de 1966.
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Fotografia de la Via de Cintura actual

2. EL TERRITORI. ESTRUCTURA I FORMA

El carrer com element bàsic conformador dels teixits urbans constitueix, juntament amb les
places, l’espai públic predominant de la ciutat, ocupant entre el 20 i el 40% del total de l’espai
urbà en funció dels teixits urbans.

Centre històric

El centre històric es caracteritza per un viari de carrers estrets i tortuosos, amb una evident
manca de continuitat. La majoria de carrers té un ample entre façanes de 8 m, tot i que també
són nombrosos els carrers que tenen un ample inferior als 4 m. Algunes d’aquestes vies van
ser transformades en carrers de plataforma única entre els anys cinquanta i vuitanta del segle
passat. No obstant, dins del centre històric també trobem carrers de major amplada, com és el
cas de Jaume III o els espais que servien de riera per encapçar el torrent que creuava el centre
històric fins a desembocar al mar. És el cas de les Rambles, els actuals carrers Riera i Unió, el
Passeig des Born i Antoni Maura, carrer que conduïa l’aigua al mar. Aquests eixos defineixen la
xarxa de vianants del centre històric, degut a la seva continuïtat i donat que ofereixen alts
percentatges d’espais destinats al moviment del vianant. Aquests carrers són també els més
explotats pels vehicles privats que els creuen per accedir al centre. A més, tal i com s’explica
més endavant, el casc antic de Palma està dividit en sis zones ACIRE en les que només poden
circular els vehicles dels residents, els serveis públics, els propietaris dels garatges, i algun
altre usuari considerat especial.
Primer Eixample del Pla Calvet
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Aquest primer teixit urbà del casc històric està rodejat per l’Eixample, i tal i com s’ha descrit
anteriorment, en la seva planificació es va respectar la xarxa de camins principals que
connectava Palma amb la resta de pobles de la part forana. Aquests es van convertir en els
principals carrers que separaven els diferents sectors circulars orientats cap al centre, donant
origen al model marcat pel radiocentrisme que caracteritza la ciutat. Aquests carrers tenen una
amplada d’uns 30 m, amb alguna excepció en la zona de Ponent, on hi ha amplades de 20 m i
és en aquestes vies on es troben actualment els enllaços amb la Via Cintura. A l’interior
d’aquests sectors circulars, es dibuixa una quadrícula de carrers de 10 m d’ample, interceptats
en diferents direccions per carrers de 20 m d’ample. Aquestes darreres, juntament amb les vies
principals radials, defineixen la xarxa viària bàsica, i en els creuaments entre aquestes se
situen les principals places de la ciutat. Dintre d’aquest segon àmbit, l’estructura de la ciutat
també ve definida pel que va ser el primer cinturó ronda de la ciutat, construit en l’anterior
emplaçament de les muralles, i que es correspon avui amb les actuals Avingudes que són la
principal via a nivell perimetral. Aquestes tenen una amplada de 40 m, i donat que no existeixen
unes alternatives totalment contínues per la circulació perimetral, aquestes Avingudes han
passat a estar altament explotades, tant pel vehicle privat, com pel transport públic.

Segon Eixample del Pla Alomar
El tercer àmbit és el que neix arrel del Pla d’Alomar, però l’estructura es manté:
l’estructura viària radial s’allarga i la quadrícula bàsica de 10 m d’ample es repeteix. A nivell
perimetral, es traça una segona ronda que limita la nova àrea a excepció de la zona nord on
l’ampliació del teixit és superior, i la ronda l’atravessa. La nova ronda té una amplada variable
però sempre superior a 20 m.
Els usos dels diferents tipus de vies de l’eixample –vies territorials, vies urbanes, i carrers- són
molt diferents. Les vies territorials es destinen majoritàriament a la circulació del
tràfic
motoritzat, dedicant-li d’un 40 a un 60% de la seva secció. Aquestes vies tenen voreres d’entre
3 i 4 m i acostumen a oferir dues línies d’aparcament en cordó, el que suposa entorn a un 20%
de la secció. Les vies urbanes de 20 m d’ample destinen més del 20% del seu espai a
l’aparcament, i fins i tot algunes assoleixen el doble d’espai disposant dues línies de parking en
bateria. Les voreres tenen 3 m d’ample, ocupant un 30% de la secció. Per últim, els carrers de
10 m es composen de dues voreres de 1,50 m (30 %), dues línies d’aparcament en cordó (40
%) i un carril de circulació (30%).
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En els teixits urbans posteriors als dels plans de Calvet i Alomar que apareixen durant els anys
seixanta, se segueixen respectant les vies radials de caràcter territorial. Els usos dels carrers
de 10 m segueixen mantenint-se, ja que s’assigna la major part de secció a l’ús de
l’aparcament, fet que obliga a reduir l’amplada de les voreres que sovint no arriba ni al 1,50 m.

Passeig Marítim i Via de Cintura

En darrer lloc, cal destacar dues altres vies de ronda construïdes posteriorment: el Passeig
Marítim en el litoral, i la Via de Cintura en el límit de la ciutat. El Passeig Marítim, que neix
com a conseqüència de guanyar terreny al mar, connecta en els seus extrems amb les autovies
de ponent i llevant. En aquesta via hi ha amplades de vorera de fins a 5 m, i donat
que pràcticament no es disposa d’espai per aparcament (només en certs trams del passeig)
la major part de la secció està destinada a la circulació. La repartició de l’ús es reparteix doncs
aproximadament en un 40% pel vianant contra un 60% pel vehicle.

Via Cintura
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Passeig Marítim
En definitiva, Palma és una ciutat radiocèntrica constituïda per eixos radials i eixos perimetrals.
Els eixos radials tenen un caràcter territorial amb enllaços a la Via Cintura i tenen continuïtat
més enllà d’aquesta. En els eixos radials de 30 m es permet la circulació en doble sentit,
mentre que en les de 20 m només és possible un únic sentit. Respecte els eixos perimetrals, hi
ha quatre rondes totalment contínues al voltant de la ciutat: la ronda litoral (Passeig Marítim), la
del casc antic (Avingudes), la situada a l’Eixample i la de Via de Cintura. La ronda de
l’Eixample és l’única que té menys de 30 m d’amplada i un únic sentit de circulació; les altres
tres tenen un ample de 30 m que permet dotar els dos sentits de circulació. A aquestes vies
perimetrals se sumen tres altres rondes que envolten parcialment la ciutat, dues en el primer
eixample, i una en el segon.

3.

Historia del tramvia de Palma

Els orígens del tramvia de Palma es remunten a l’any 1890, moment en que es funda la
“Compañía Mallorquina de Omnibús”. Aquesta estableix una línia entre el centre de Palma i el
Port mitjançant els anomenats ripperts, uns omnibusos sense via, estirats per tres cavalls. Però a
finals del segle XX, es produeix un augment de la població i una dispersió dels nuclis urbans en
la perifèria, de naturalesa majoritàriament obrera, fet que incrementa la necessitat d’un
transport eficient de viatgers i l’eliminació d’obstacles que facilitin el pas de vianants.
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Tranvi a tracció de animal

Un any més tard, al 1891, es funda la Societat Mallorquina de Tramvies, fet que fa evolucionar
el servei tot i que se segueix mantenint el tipus de transport en tracció animal. El nou tramvia,
anomenat tramvia de motor de sang, es constitueix de 12 cotxes i 28 mules, i es converteix en
el primer servei de transport col·lectiu de forma regular que funciona a Palma. No obstant,
aquest servei roman insuficient, doncs es limita a una única línia que va de la Plaça de Cort a
Portopí, i segueix constituint un mitjà exclusiu de les classes benestants. El progressiu
creixement de la població, i concretament, el constant desenvolupament de nuclis urbans de
classe obrera en la perifèria fa d’aquest tramvia, un mitjà de transport poc funcional.
L’any 1914 marca una gran fita en la història del tramvia a Palma, ja que es construeix la
companyia “Sociedad General de Tranvías Eléctricos Interurbanos de Palma”, l’objectiu del
qual és crear una xarxa de tramvies elèctrics per comunicar el centre de la ciutat amb els barris
perifèrics. En dos anys es produirà la inauguració de la nova xarxa, donant servei a les tres
primeres línies electrificades: la primera, de l’Avinguda Antonio Maura a Portopí; la segona,
del Passeig des Born a la plaça Sant Antoni (altrament coneguda com la línia de
circumval·lació); i la tercera, de la Plaça Sant Antoni als Hostalets.
La Primera Guerra Mundial, i els danys devastadors sobre l’economia que aquesta provoca en
tot el continent, dificulten l’expansió de la xarxa del tramvia durant els primers anys després de
la seva creació, però ja l’any 1920 es funda la línia Es Molinar-Coll d’En Rabassa, que parteix
del centre de Palma i de la Porta de Sant Antoni. Aquesta línia, que voreja tot el litoral fins a
arribar al Coll d’En Rabassa amb vistes al mar, planteja l’opció de crear una ciutat d’estiueig al
voltant del tramvia, creant així la Ciutat Jardí.
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Tramvia passant per es Portitxol
Finalment, l’any 1921 neix el Carrilet, un tramvia que funciona amb benzina i que va del Coll
d’En Rabassa a s’Arenal vorejant novament el mar.

Però el desenvolupament de la xarxa del tramvia a Palma es veurà a partir d’aquest moment
molt truncat pels esdeveniments externs: als anys 30, la xarxa ha de competir amb unes línies
d’autobusos provisionals il·legals que disminueixen el tràfic de passatgers d’aquest mode, i la
crisis econòmica redueix considerablement les noves inversions, el que provoca una forta
davallada del servei. Durant la Postguerra es produeix una falta de material de recanvi i de fluid
elèctric, la majoria de la qual prové d’Alemanya, i el funcionament del tramvia passa a ser molt
dolent.
Aquests fets obliguen, l’any 1941 a suprimir algunes línies; i posteriorment, l’any 1952 hi ha
la creació de noves línies d’autobusos que provoquen el declivi total de la xarxa del tramvia
a Palma.

Són doncs diversos els motius que provoquen el tancament de la xarxa tramviària: la poca
capacitat en crear una xarxa estesa, la poca capacitat dels seus vehicles, la poca potència
subministrada pels generadors, i la problemàtica dels continus talls de corrent, així com la nul·la
inversió en manteniment i les irregularitats i males gestions del darrer president que porten a la
companyia a la fallida.
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Tramvia de Palma abans del seu declivi

Després del tancament, es procedeix al desmantellament de quasi tota la xarxa: els tramvies
que no es desguassen, es venen (el Ferrocarril de Sóller en compra dos per renovar els motors
dels seus tramvies); les cotxeres de Ca’s Capicol s’utilitzen de garatge pels autobusos i els rails
per senyalar les parades dels mateixos. Tot i així, encara queden alguns trams de via que no
s’arrenquen, com és el cas del tram de la plaça de Santa Eulàlia, a on fins fa poc, encara eren
visibles alguns metres de rails amb pestanya; i el nom de la Companyia es conserva fins l’any
1970, fins que la fallida obliga a que aquesta es constitueixi en una societat anònima laboral
(S.A.L.M.A).
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ANNEX 2. Modificacions del viari segons el PGOU
2.1. Modificacions en la xarxa viaria
Segons el Pla General de Ordenació Urbana aprovat definitivament el quatre del
Octubre del any 2004 i publicat en el BOIB el dos de Decembre del mateix any, estan
planificades dues actuacions en el viari del barri. Aquestes dues actuacions es
descriuran en el present apartat i es tindran en compte en el estudi de mobilitat i, en
conseqüència, en el nostre projecte.
Les modificacions seran les següents:


Connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó. Es fonamenta en la
construcció de viari urbà en un tram, en el qual, hauria de existir-hi, però al estar al
voltant de un solar fora construir no s'ha executat encara. Donaria coherència a la
xarxa i continuïtat als itineraris. En la nova reordenació de direccions viàries es un
eix de entrada important.
o La actuació esmentada és la actuació UE-76-01.
o Cost de inversió: 272.500€



Continuació del carrer Fleixes fins a connectar amb el passeig Vicari Joaquim
Fuster. Es troba convenient per a millorar la comunicació i alleugerir el trànsit per
la primera línea. Per tant, la connexió entre ambdós carrers és de vital importància.
o La actuació esmentada és la actuació UE 76-03.
o Cost de inversió: 210.000€
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Continuació del carrer Fleixes fins a connectar amb el passeig Vicari Joaquim Fuster

Figura 1. Vista aèria carrer Fleixes

Figura 2. Situació general
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Figura 3. Sentits de circulació previs al carrer Fleixes

Figura 4. Sentits de circulació plantejats al carrer Fleixes
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Connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó

Figura 5. Vista aèria de la connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó

Figura 6. Situació general de la connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó
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Figura 7. Sentits de circulació previs de la connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó

Figura 8. Sentits de circulació plantejats de la connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó
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ANNEX 3. Modificacions del viari planejats
Continguts dins del Estudi informatiu Estudi informatiu del primer tram de la fase I del
tramvia de la badia de Palma del Setembre del 2010 i Estudi d'afectació al trànsit pel
pas del tramvia de la Badia de Palma del Novembre del 2010, tindrem presents unes
actuacions damunt de la nostra xarxa vial per millorar les condicions existents, adaptar
la xarxa a la situació futura i redirigir amb la oferta la demanda existent pel vehicle
privat.
3.1 Modificacions en la xarxa viaria
Com hem dit, sens plantejaran varies modificacions de la trama viària. La primera i
fonamental és la construcció de una sortida de la autopista Ma- 19 que connectaria el
barri del Molinar pel extrem Est i descarregaria de tràfic de trànsit el barri. I, segon, son
un conjunt de modificacions per a poder crear la xarxa viària primària planejada.
Construcció accés Ma-19.
Es suposa que en el temps, abans de la execució del Tramvia, ja es disposarà de la nova
connexió entre l’autopista Ma-19 i el Molinar. Aquesta connexió es troba projectada
amb una intersecció giratòria al final del carrer Capità Ramonell Boix, enfront el carrer
Golf de Cadis. D’aquesta manera es crearà un nou accés directe entre el Molinar i
l’autopista Ma-19 i a la vegada es connectarà amb l’autovia Ma-15 a través del camí
Fondo del Polígon de Llevant.
Llavors es considera que el flux de trànsit que actualment existeix entre el nucli de
Palma que accedeix per el Portitxol amb destí el Coll d’en Rebassa o més enllà i
viceversa podrà ser suprimit a través del vial Capità Ramonell Boix i serà reconduït tant
per la Ma-19 o la Ma-15, amb el nou enllaç citat.
Per tant, en una situació futura, un cop posat en funcionament el nou accés i per la
implantació del tramvia, la funció de l’eix del carrer Capità Ramonell Boix, podria ser
substituïda per la Ma- 19 i fins i tot per la Ma-15. Així, el trànsit que circuli per el
Molinar únicament serà el que tingui origen o destí en el propi barri.
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Figura 1 . Vista aèria del Molinar amb muntatge nou accés

Prolongació del carrer Guayaquil fins a connectar amb el carrer Cuba. En la zona
més a l’Oest i paral·lel al carrer Lluchmajor (Capità Ramonell) es troba el carrer
Guayaquil, que s’hi accedeix des de el carrer Medellin. En l’actualitat aquest carrer es
perd la seva continuïtat formant una punta dins la xarxa de carrers. Llavors, es proposa
la seva prolongació fins a obrir el trànsit cap al carrer Cuba.
Realitzant aquesta actuació permetrà que la circulació del carrer Lluchmajor, en el tram
comprés des de la entrada procedent del Portitxol i fins arribar al carrer Ciutat de la
Plata, sigui en sentit Coll d’en Rebassa, el que implica un major espai per als vianants.
Mentre que la sortida del barri per als vehicles, és a dir el sentit cap al Portitxol, es
podria realitzar seguint la traça formada per els carrers Cuba-Guayaquil-Medellin, i
mantenint l’alternativa Cuba-Quito-Medellin.
Es continuaria el vial existent, on disposa d’una amplada total de 16 metres, distribuïts
amb dues voreres de 3 metres, aparcament en cordó en ambdós costats i doble sentit de
circulació.
Connexió carrer Erwin Hubert amb el carrer Son Orpí. Millora la circulació local
evitant el cul de sac que existeix al final del carrer Erwin Hubert. Es prolongaria la
secció existent composta per voreres d’1.5 metres, aparcament en cordó en ambdós
costats i un sentit de circulació. Configurant una secció de 10 metres d’amplada.
Adequació accessos benzineres. Amb la implantació del tramvia es troba necessari
habilitar l’accés del cotxes a les benzineres. Per això es considera que s’haurà d’actuar
per a la construcció de noves entrades a les estacions de serveis.
4
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Figura 1. Vista aèria del carrer Guayaquil

Figura 2. Situació carrer Guayaquil
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Figura 3. Sentits de circulació previs carrer Guayaquil

Figura 4. Sentits de circulació planejats carrer Guayaquil
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Figura 5. Vista aèria cul de sac del carrer Ewin Hubert

Figura 6. Situació cul de sac del carrer Ewin Hubert
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Figura 7. Sentits de circulació previs cul de sac del carrer Ewin Hubert

Figura 8. Sentits de circulació planejats cul de sac del carrer Ewin Hubert
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Figura 9. Vista aèria adequació de les benzineres

Figura 10. Situació adequació de les benzineres
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Figura 11. Sentits de circulació previs adequació de les benzineres

Figura 12. Sentits de circulació planejats adequació de les benzineres
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ANNEX 4. Estudi fotogràfic pels modificats viaris

Prolongació vial Kotka Aguiló

Figura1. Tram sentit Aeroport, just darrera edifici vivendes i zona verda.

Figura 2. Mateixa ubicació que l’anterior foto però en sentit contrari.
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Figura 3. Prolongació vial Kotka Aguiló, tram comprés entre els vials Son Orpí i Cal Saul.

Figura 4. Carrer Llucmajor a l’alçada del carrer Adoberia, amb vista a futura traça de l’alternativa 3.
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Carrer Segura. En l’alternativa 1, passaria a ser de doble sentit de circulació, amb supressió del
cordó d’aparcament existent.

Figura 5. Carrer Segura

Carrer Saul. En tots els cassos es proposa el doble sentit de circulació, amb la conseqüent
supressió de l’aparcament.

Figura 6. Carrer Saul
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Espai de prolongació del carrer Guayaquil, amb vista al carrer Cuba.

Figura 7. Prolongació del carrer Guayquil

Cul de sac carrer Erwin Hubert, on es proposa la connexió amb el carrer Son Orpí.

Figura 8. Cul de sac del carrer Erwin Hubert
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Carrer Son Fleixes, amb espai per a prolongació fins arribar al passeig maritim. UE-76/03

Figura 9. Carrer Son Fleixes

Vista carrer Damià Reichach, amb prolongació al carrer Golf de Lleó. UE-76/01

Figura 9. Prolongació al carrer Golf de Lleó
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Estacions de servei, en el carre Llucmajor. On s'haura de garantir l'accés per amdues.

Figura 10. Estació de servei en el carrer Llucmajor

8

Estudi d'afecció al transit del Molinar per el pas del Tramvia de la Badia de Palma

9

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar Afectacions i modificacions damunt
del tràfic

ANNEX 5.
AFECTACIONS I MODIFICACIONS
DAMUNT EL TRÀFIC

1

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar Afectacions i modificacions damunt
del tràfic

2

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar Afectacions i modificacions damunt
del tràfic
ANNEX 5. Afectacions i modificacions damunt el tràfic
5.1. Contextualització del trànsit al barri del Molinar
El barri del Molinar és troba en el front marítim de la ciutat de Palma, limita a l’Oest amb el
Portitxol, a l’Est amb el Coll d’en Rebassa i al Nord amb el Polígon de Llevant. Amb origen en
assentaments mariners a principis del segle passat i amb un fort creixement en el anys 60 i 70a
causa del moviment migratori peninsular, son els principals trets que conformen el caràcter del
barri.
La seva accessibilitat es restringeix per el costat del centre de la ciutat a través del Portitxol i
connecta amb el barri del Coll d’en Rebassa i Can Pastilla per el costat Est. La comunicació
viària es realitza per l’eix que discorre per segona línia, el carrer Llucmajor, antigament
anomenat Capità Ramonell Boix, amb circulació per ambdós sentits de circulació.
L’amplada del vial és variable, segons el tram, amb una amplada costant de calçada de 7metres,
i amb voreres i aparcaments variables. En la secció més estreta es disposa de la calçada i vorera
en un dels costats d’1.60 metres.
La resta de vials de la zona, amb alguna excepció, es configuren d’un sol sentit de circulació. En
la trama es poden diferenciar vàries zones segons l’època en que es configura. En primer lloc, la
zona marinera, més propera al Portitxol, on els carrers són més estrets i amb major sinuositat.
Posteriorment esdevé el fort creixement corresponent als 60-70 amb la creació de la majoria del
barri. Finalment en el període més proper, en la zona més oriental es troben el vials de creació
més recent.
L’altre vial important per el barri és el corresponent al Passeig Marítim, carrer Vicari Joaquim
Fuster. La seva importància rau com a espai de passeig per a l’ús compartit entre cotxes i
vianants. A causa d’aquesta funció, el signe dels sentits de circulació en el passeig marítim es
van alternant de manera constat, això és per dotar d’una certa discontinuïtat en el trànsit rodat i
evitar que el passeig abasti el trànsit de pas.
Llavors el sistema viari s’organitza amb l’eix del carrer Llucmajor que serveix com accés entre
el barri i l’exterior i a la vegada serveix com pas entre el centre de la Ciutat i el Coll d’en
Rebassa, i tot una sèrie de bucles amb signes oposats, que alhora de servir en la circulació
interna per al trànsit local, mantenen la fragmentació del passeig per al seu ús amb trànsit rodat,
reduint el seu ús quasi exclusivament per als residents.
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5.2. Afecció del projecte sobre el trànsit
En el present ANNEX es pretén descriure a trets generals les característiques del traçat i d’ús de
la secció transversal en tot el recorregut en el barri del Molinar.
Així com està definit en l'ANNEX 8 Traçat del tramvia en el tram Foners - Polígon de llevantEl Molinar. Consta d’una longitud total de 3630 metres, amb origen a l’encreuament entre les
Avingudes i el carrer Pérez Galdós, segueix per aquest darrer cap a Manuel Azaña, on gira per
avançar per Avinguda de Mèxic fins arribar al final d’aquesta i poder connectar amb el barri del
Molinar per el carrer Ciutat de la Plata just després d’haver creuat el Torrent Bàrbara i la Ma-19.
Al arribar al final del carrer s’efectua el gir en sentit Lluchmajor per continuar per el carrer
Capità Ramonell Boix fins arribar a la zona verda just abans del Torrent Gros.
Durant el traçat es combinen diferents plataformes per el tramvia segons l’amplada física
disponible atorgant un tipus d’ús o un altre.
Per tant, contemplem la implantació del tramvia des de un cop creuada la Ma-19, amb la
penetració del tramvia per el carrer Ciutat de la Plata, i fins arribar abans de creuar el Torrent
Gros.

Figura 1. Traçat del tramvia en la zona
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Per el que fa a la nova organització dels vials directament afectats per la nova infraestructura es
detallen les següents seccions:
-Carrer Ciutat de La Plata. El vial, actualment, s’organitza amb dues voreres de 4 i 3.7 metres
d’amplada, amb doble sentit de circulació i aparcament en bateria en ambdós costats. En l’estudi
informatiu es proposa el manteniment d’ambdós sentits de circulació amb la supressió de la
totalitat de l’aparcament. On com alternativa donada l’existència en paral·lel del carrer Cuba, es
podria deixar un sentit de circulació i l’espai sobrant seria per l’aparcament en cordó, de cara a
que la supressió de places d’aparcament no sigui tan important.
- Carrer Llucmajor. Es poden distingir fins a cinc trams diferents en funció de l’amplada de la
que es disposa.
1. Entre c/Ciutat de la Plata i c/Saul. Únicament es permet la circulació del tramvia (309
mts).
2. Entre c/Saul i c/Segura. Es disposa d’espai per a mantenir un sentit de circulació per el
trànsit rodat (654 mts).
3. Entre c/Segura i c/De la Gruta. Es torna a contreure l’amplada disponible on únicament
es circularà amb el tramvia. (411 mts). En aquest tram existeixen dues benzineres. En
l’extrem d’aquest tram existeix la UE/76-01 que en cas d’arribar a efectuar-se es podria
disminuir la longitud del tram en 92 metres, passant a forma part del tram següent.
4. Entre c/De la Gruta i c/Golf de Cadis (fi i connexió amb la Ma-19). Tram on conviuen
el tramvia amb dos sentits de circulació, o com alternativa igual que en el carrer la Plata
es pot deixar un únic sentit per a disposar un aparcament en cordó.

5.3. Afecció del projecte sobre els sentits de circulació
Donat el fet de la supressió de quasi la totalitat del eix principal de circulació, parlem del Carrer
Llucmajor, i la planificació de la xarxa viaria per l'ús exclusiu dels residents, mirar annexes 2 i
3, s'ha modificat gran part dels sentits de circulació del barri per incentivar encara més aquest
objectiu.

S'ha fragmentat el barri en varies zones segons les vies de accés i definit bucles circulatoris que,
per aquelles persones no habituades a circular per la zona, es veuen extrets de ella cap a la via
de accés inicial. D'aquesta forma es aconsegueixen varis objectius:
1. Dissuadir el trànsit de pas, el qual, està pensat esser dirigit per la nova sortida de la M19.
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2. Ordenar el tràfic intern del barri i reduir la IMD que circula per la via paral·lela a la
costa.
3. Millorar les condiciones de aparcament públic en superfície per els veïns.
El estat actual del sentits de circulació i la proposta dels futurs sentits estan perfectament
definits en el tom 3, a on es troben inclosos els plànols de les alternatives 1, 2 i 3 pel desviament
del tràfic. En aquests plànols s'indiquen les direccions esmentades.
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Figura 2. Sentits de circulació previs a la actuació
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Figura 3. Plànol general dels sentits de circulació extret del plànol de la alternativa 3 per la xarxa viaària
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Figura 4. Nous sentits al detall 1

Figura 5. Nous sentits al detall 2
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Figura 6. Nous sentits al detall 3
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Figura 7. Nous sentits al detall 4

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar Afectacions i modificacions damunt
del tràfic

12

Figura 8. Nous sentits al detall 5
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Figura 8. Nous sentits al detall 5
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ANNEX 6. Estudi socioeconòmic de la cuitat de Palma de Mallorca
En aquest ANNEX definirem les condicions socioeconòmiques de la ciutat de Palma de
Mallorca analítica i gràficament. De la mateixa manera, també indicarem quines son les
condicions específiques en el barri del Molinar.
6.1. Desequilibris socials. Segregació espaial

La ciutat de Palma és una ciutat força homogènia a nivell socioeconòmic. Tanmateix es pot fer
una valoració de la segregació espaial per “status”, fent ús del nivell acadèmic i del preu de la
vivenda.
Segons les dades del Cens de Població i Vivenda de 2001 del Institut Nacional d’Estadística,
en localitzacions pròximes al Centre, Eixample i barris residencials existeix una major proporció
de població amb més formació. D’aquesta manera, si es puntua la formació de les persones
amb una escala del 0 al 5, on 0 correspon a una persona analfabeta i un 4.5 a una persona que ha
cursat un doctorat, el nivell mitjà d’estudis arriba a un 3.34 a algunes zones del Centre i, en
canvi, es limita a un 2.04 a zones com el Polígon de Llevant.
En els plànols adjunts s’inclouen a tres plànols amb el nombre de vivendes familiars amb
estudis de grau 1, 2 i 3 o sense estudis. Es consideren de grau 1, els estudis primaris, és a dir,
cinc anys d’escola o més sense completar EGB, ESO o batxillerat elemental. Es consideren de
grau 2 els estudis secundaris, és ha dir si hi acaba ESO, EGB, Batxillerat elemental, Batxiller
superior, BUP, Batxiller LOGSE, COU, PREU, FP de grau mitjà o superior. Per últim, es
consideren de grau 3 els estudis de diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior,
arquitectura o doctorat. S’observa com les persones amb més nivell d’estudis viuen a la zona
dels eixamples o a prop del centre. En el Polígon de Llevant, a l’estadi Balear, son Peretó, son
Flor i son Serra, la Soledat, son Fortesa i a una part de son Ferriol s’observa un elevat nombre
de llars sense estudis.
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Nivell mitjà d’estudis per zones a Palma.

Nivell mitjà d’estudis per el Molinar

També es produeix una localització molt selectiva de la immigració. Deixant de banda el barris
en expansió, com Polígon de Llevant i Son Gotleu, on han influït les polítiques de vivenda que
s’han dut a terme, són els barris turístics o els propers a aquests els que reben la població
immigrada.
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Això influeix en les estructures per edat, de forma que en aquests barris es donen les majors
proporcions de joves i conseqüentment es pot esperar un major potencial de creixement.

Nombre d’immigrants estrangers per zones a Palma.

Nombre d’immigrants estrangers per el Molinar:
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Edat mitja per zones a Palma.

Edat mitja per zones a el Molinar.
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6.2. Població captiva del transport públic
Tot i l’elevat índex de motorització de la ciutat de Palma (77,24 vehicles/100 habitants), segons
el Cens de Població i Vivendes de 2001 (INE) un 26,08% de llars no disposen de vehicle privat
i depenen per tant del transport públic per a moure’s. La mida mitja d’aquestes llars és de 2,04
habitants.
Analitzant la distribució espaial de les llars que no disposen de mode de transport privat,
s’observa que, en l’àmbit d’influència de la traça del tramvia, el nombre més alt d’aquestes llars
(251 a 388) es troba en l’Eixample Dret al voltant del carrer Foners en la zona més propera a
les Avingudes. La segueixen en nombre de llars Can Pastilla i algunes zones de l’Eixample i del
centre on existeixen entre 201 i 250 llars captives del transport públic. En zones com el Polígon
de Llevant, Es Coll d’en Rabassa i zones del Centre i de l’Eixample trobem entre 150 i 200 llars
que no disposen de vehicle privat. En la resta de zones el nombre és menor.

Llars sense vehicles per zones a Palma
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Llars sense vehicles per zones a el Molinar

6.3.Economia
Els dos principals motors de l’economia de Palma són el turisme i la construcció, essent la
indústria i l’agricultura activitats secundàries.

Segons el Cens de Població i Vivenda de 2001, la població activa representa el 51,7% de la
població de la ciutat i l’atur es situa en un 12,05% respecte a la població activa.
% D’OCUPATS RESPECTE LA POBLACIÓ ACTIVA
Agricultura Indústria

Construcció Serveis

Aturats

0.96%

11.88%

12.05%

6.50%

68.61%

Figura 1. Distribució de ocupats per sectors

Sector primari
Amb l’arribada del turisme durant els anys 70 del segle passat l’agricultura va passar a un
segon terme en l’economia municipal.

Segons el PGOU, el principal problema que es troba aquest sector és la forta pressió
urbanitzadora sobre el terreny cultivable, que ha perdut la seva rendibilitat per diferents motius,
entre ells la salinització progressiva, orientant els cultius cap a farratgeres en comptes de
llegums de major rendibilitat.
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Això ha provocat que es busqui la rendibilitat en el procés urbanitzador il·legal, abandonant els
cultius i produint interferències en les zones agrícoles confrontants.

Es considera la ramaderia com a la principal activitat del sector, amb increments del ramat
porcí i baixes apreciables en el boví.

Sector secundari
Segons les dades d’ocupació obtingudes del Cens de Població i Vivenda de 2001, la
construcció és el segon sector en importància per nombre de treballadors.
Pel que fa a la indústria i d’acord amb el PGOU:
•

Les indústries exportadores (calçat, pell, bijuteria) pateixen reduccions de producció per tal de
millorar la qualitat.

•

Les indústries de productes alimentaris pateixen conseqüències per la reducció da la cabana
ramadera i la competència dels productes de l’exterior.

•

El subsector de les arts gràfiques està en expansió gràcies a les inversions realitzades en
tecnologia.

•

La producció d’energia, en particular elèctrica, segueix creixent per l’augment de
demanda de la societat.

Sector terciari
Segons les dades d’ocupació obtingudes del Cens de Població i Vivenda de 2001, un 68,6% de
la població activa treballa en el sector serveis.

Palma és el principal centre comercial de la illa, atenent en molts aspectes a la pròpia població
de la ciutat i a la de la illa.
Existeixen diversos centres comercials, així com mercats municipals i supermercats de tipus
mitjà. Els petits comerços, com botigues de queviures, es troben en regressió. S’ha produït un
augment en el sector alimentació dels hipermercats.

Pel que fa al turisme, és la principal activitat econòmica a Mallorca i, per tant, a Palma. Una
gran part de l’economia depèn, directament o indirecta d’activitats relacionades amb el turisme.
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Nombre de llars amb població activa

Nombre de llars sense aturats
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