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ANNEX 7. Estudi de la mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca
7.1. Valors generals de la mobilitat
7.1.1.Repartiment de la mobilitat motoritzada per modes i per motius
De l’estudi, amb títol “La Mobilitat en dia feiner a Palma de Mallorca” promogut pel Consorci de
Transports de Mallorca i elaborat per l’Institut Opinòmetre i per Cinesi, es poden arribar a algunes
conclusions relatives a la situació actual, tot i que l’estudi és de 2009, de mobilitat de la població
resident a Palma.
El conjunt de la població major de 15 anys resident a Palma (que representa un total de
339.192 habitants) realitza un total de 1.124.495 desplaçaments en un dia feiner, essent el promig
diari de 3,5 desplaçaments per persona. Només un 9,9 % dels resident no realitza cap desplaçament.
Els professionals del transport (2,4 % de la població) fan 84.892 viatges diaris, per tant el total de
desplaçaments diaris de la població general major de 15 anys és de 1.039.603.
En relació a la distribució de desplaçaments, s’han definit com a interns els desplaçaments que tenen
com a origen i destinació el mateix municipi, els de connexió com aquells desplaçaments que es
realitzen entre el municipi i l’exterior, i com a externs, els desplaçaments fets pels residents a Palma
fora del municipi. Dels desplaçaments realitzats un 90,3% són interns, 9,4% són de connexió i el 0,3%
que resta són externs.
En relació als motius de desplaçament, un 19,8 % correspon a mobilitat obligada (treball o
estudis), 34,3% corresponen a mobilitat no obligada i el 45,9% restant a tornada a casa. Pel que fa
als desplaçaments interns la mobilitat no obligada predomina sobre la obligada (34,9% respecte
19%), en els desplaçaments de connexió s’observa una tendència diferent amb un increment de
mobilitat obligada, els desplaçaments obligats i no obligats tenen percentatges similars (27,2 i
27,5% respectivament). En relació als desplaçaments externs, la mobilitat obligada és molt superior a
la no obligada.
En relació als mitjans de transport, segons l’estudi esmentat, un 37,7% dels desplaçaments, és a dir
391.808 desplaçaments, es fan en modes no motoritzats (a peu o en bicicleta). Dels
desplaçaments en modes motoritzats, la gran majoria de desplaçaments es fan amb transport privat
(519.719 desplaçaments, que representa el 50% del total). Els desplaçaments en transport
públic són bastant inferiors als del transport privat, representen un 12,3 % del total amb 128.076
desplaçaments.
Dels desplaçaments en transport públic un 86,2% es realitzen en autobús urbà, un 4,8% en metro, un
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3,8% en taxi i un 2,3 % en tren, un 1,5% amb autobús interurbà.
Dels desplaçaments en transport privat, la gran majoria es fan en cotxe (92,6%) seguits de
motocicleta (6,8%).

Figura 1. Mitjans de transport

En relació als desplaçaments interns la quota de mitjans no motoritzats o transport privat és molt
similar (45,5 % enfront a 41,6% respectivament) i només un 13% fa servir el transport públic. Els
desplaçaments de connexió i els desplaçaments externs es fan majoritàriament en transport privat.
Pels desplaçaments de connexió, només el 6,6% és amb transport públic, 92,1% en transport
privat i el desplaçament amb mode no motoritzat es pràcticament inexistent. En els desplaçaments
externs el mode no motoritzat té un percentatge de 18,8% que correspon a desplaçaments urbans fora
de Palma.
A les zones més perifèriques de Palma és on l’us del transport públic resulta majoritari, en canvi en els
barris més cèntrics predominen els desplaçaments no motoritzats (veure figura).
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Figura 2. Mitjans de transport per barris

La majoria de desplaçaments són unimodals, i el transport públic és el que presenta més
multimodalitat corresponen a la combinació de dos autobusos.
7.1.2. Distribució temporal de la mobilitat
El dia feiner la primera punta horària es entre les 8 i les 9 h (77.500 desplaçaments), la segona punta
horària és entre les 15 i les 16 h (77.500 desplaçaments) i la darrera es dóna entre les 17 i les 20 h
(240.611 desplaçaments) amb unt punt de màxima intensitat entre les 19 i les 20 h (82.700
desplaçaments).
La mobilitat obligada predomina a les hores punta del matí i la tornada a casa predomina a partir
de les 19 h. En aquestes franges és on hi ha un augment de la quota de transport privat. Pel que fa a
la mobilitat no obligada aquesta augmenta a les hores centrals del matí i de la tarda, que es quan
s’incrementen els desplaçaments no motoritzats. La quota de transport públic es bastant homogènia
al llarg de tot el dia.
La durada mitja dels desplaçaments és de 17,62 minuts, ve condicionada per la distància a
recórrer i pel mode de transport. La durada mitja dels desplaçaments urbans és de 16,5 minuts i la de
desplaçaments intermunicipals 28,14 minuts. La durada dels desplaçaments entre barris s’adjunta a la
taula adjunta. La durada mitjana dels desplaçaments és similar pel cas de mobilitat obligada
(17,06 minuts) i no obligada (17,58 minuts).
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Figura 3. Durada de desplaçaments per barris

Els desplaçament en transport públic (23,20 minuts) tenen una major durada que els de transport
privat (16,10 minuts). La diferència es veu més acusada en trajectes interurbans.

Figura 4. Durada de desplaçaments per mode de transport
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Figura 5. Durada de desplaçaments per mode de transport

Segons el cens de Població i Vivenda de 2001 de l’Institut Nacional d’Estadística, la major part dels
treballadors triguen o menys de 20 minuts o menys de 30 minuts en arribar a la feina. Resulta
menys significatiu el nombre de treballadors que triguen entre 30 i 45 minuts en arribar al lloc de
treball (veure plànol adjunt).
7.1.3. Distribució espaial dels viatges
El 90% dels desplaçaments diaris (938.329 viatges) en dia feiner dels residents a Palma es fa dins el
mateix terme municipal. D’aquests, 317.567 desplaçaments (que representa 33,8%) es fan dins del
mateix barri i la resta es produeix entre barris de Palma (620.762 viatges, 66,2%).
S’observa com els desplaçaments més elevats dins dels barris es produeixen al Casc Antic. El major
flux entre barris es dóna entre Casc Antic i Eixample esquerra i entre el Casc Antic i Eixample
dret. Entre el Casc Antic i Platja de Palma el flux és considerable amb 11.894 desplaçaments.
Els barris amb un major nombre de desplaçaments amb origen i destinació el barri de
residència són els barris de Casc Antic i Platja de Palma on més del 40% dels desplaçaments dels
residents discorren dins del barri.
Tots els barris excepte el Casc Antic i UIB-Son Sardina són emissors de desplaçaments, donat que el
quocient entre els desplaçaments atrets realitzats per no resident i els desplaçaments emesos realitzats
per residents és menor que 1.
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Figura 6. Durada de desplaçaments per mode de transport

Segons el cens de Població i Vivenda de 2001 de l’Institut Nacional d’Estadística, la major part dels
treballadors triguen o menys de 20 minuts o menys de 30 minuts en arribar a la feina. Resulta
menys significatiu el nombre de treballadors que triguen entre 30 i 45 minuts en arribar al lloc de
treball (veure plànol adjunt).
7.1.4.Distribució espaial dels viatges
El 90% dels desplaçaments diaris (938.329 viatges) en dia feiner dels residents a Palma es fa dins el
mateix terme municipal. D’aquests, 317.567 desplaçaments (que representa 33,8%) es fan dins del
mateix barri i la resta es produeix entre barris de Palma (620.762 viatges, 66,2%).
S’observa com els desplaçaments més elevats dins dels barris es produeixen al Casc Antic. El major
flux entre barris es dóna entre Casc Antic i Eixample esquerra i entre el Casc Antic i Eixample
dret. Entre el Casc Antic i Platja de Palma el flux és considerable amb 11.894 desplaçaments.
Els barris amb un major nombre de desplaçaments amb origen i destinació el barri de
residència són els barris de Casc Antic i Platja de Palma on més del 40% dels desplaçaments dels
residents discorren dins del barri.
Tots els barris excepte el Casc Antic i UIB-Son Sardina són emissors de desplaçaments, donat que el
quocient entre els desplaçaments atrets realitzats per no resident i els desplaçaments emesos realitzats
per residents és menor que 1.

9

Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Estudi de la mobilitat de la ciutat de
________________________________________________Palma de Mallorca

Figura 7. Desplaçaments dins de cada barri

Figura 8. Desplaçaments entre barris
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7.2. Xarxa viària i anàlisi del trànsit rodat
7.2.1. Caracterització de la xarxa actual
El sistema viari de Palma està configurat per una xarxa ortogonal radiocèntrica basada en dos anells
perimetrals de circulació i una sèrie de vies radials que la comuniquen amb l’exterior (veure
plànols adjunts).
Circulació perimetral
La circulació perimetral fa principalment per la Via Cintura i per les Avingudes, tot i que existeixen
uns recorreguts perimetrals intermedis.
La Via Cintura actua com a una ronda, i presenta característiques de via ràpida, i disposa de 2 o 3
carrils per sentit de circulació contínua (no semaforitzada) segons el tram. El Centre Històric està
rodejat per les Avingudes, vies de circulació urbana en doble sentit, amb carrils semaforitzats, amb
forta permeabilitat i capacitat de 6 a 10 carrils de circulació segons el tram.
Pel que fa als itineraris perimetrals intermedis entre la Via Cintura i Avingudes, aquests tenen una
menor continuïtat i estarien composats dels següents carrers:
• En sentit antihorari pels vials de Manuel Azaña, Francesc Pi i Margall, Adrià Ferran, Josep Darder,
Jaume Balmes, Ausias March, Andreu Torrens, Balanguera i República Argentina amb l’alternativa
de prendre el c. Comtes de Barcelona en lloc de sortir a l’avinguda Gabriel Roca.
• En sentit horari, l’itinerari es recolza parcialment amb les Avingudes a través del recorregut per
Argentina, Passeig de Mallorca, Av. Portugal, Av. Alemania, Antoni Marqués, Júlia Álvarez,
Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs, Francesc Barceló i Joan Alcover fins a Joan
Maragall.
• Existeix tanmateix un segon anell viari intermedi amb doble sentit de circulació configurat per
Av. Picasso, Joan Ripoll, Salvador Dalí, Uruguay, i Guillem Forteza que perd continuïtat a partir de la
intersecció amb Capità Salom, tenint un ús menor que l’anterior.
Circulació radial
Dins de l’anell de Via Cintura es distingeixen 14 eixos de penetració i sortida del nucli que
disposen de capacitat similar: Avinguda Gabriel Roca, Camí Gènova, Carretera de Son
Rapinya, Carretera de la Vileta, Camí de Jesús, General Riera, Carretera de Valldemosa, Carretera de
Sóller, Camí de Son Hug, Camí Vell de Bunyola, carrer Aragó, Carretera de Manacor, Avinguda
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Mèxic, Joan Maragall i Autovia de Llevant.
Aquests eixos respecten camins ja existents que connectaven Palma amb l’exterior, tant amb
assentaments de la part forana com amb els pobles més importants de Mallorca. Actualment, en
aquestes vies es troben els enllaços amb la Via Cintura.
L’Av. Gabriel Roca i l’Autovia de Llevant formen part de l’autopista de circumval·lació contínua a la
costa, dimensionada amb tres carrils metaforitzats però amb alta prioritat.

Circulació al centre
El viari del centre històric es caracteritza per estar format per carrers estrets amb falta de continuïtat.
En aquesta zona de vials de reduïdes dimensions no es permet la circulació de vehicles privats.
Per tant, els principals eixos de circulació es redueixen a carrers d’amplada major, com són l’Av.
Jaume III, Av. Antoni Maura, Passeig del Born, carrer Unió, Rambla Ducs de Mallorca, Via Roma i
Baró de Pinopart. Aquests carrers corresponen a espais resultants de reformes interiors (com l’Av.
Jaume III) o espais per on es canalitzava Sa Riera (torrent que creuava el centre històric abans de ser
desviat). L’aigua discorria pels carrers Riera, Unió, Rambla Ducs de Mallorca, Passeig del Born i
Antoni Maura on arribava al mar.
A més d’aquestes vies principals existeixen algunes vies que permeten l’accés interior al barri
adaptades a un ús local. Aquestes vies són el carrer Conquistador, els carrers Bonaire i Rubén Dario i
el carrer Berenguer de Tornamira.
7.2.2.Caracterització de la xarxa en el Pla General d’Ordenació Urbana
La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana en el seu capítol d’Infraestructura del Transport, preten
propiciar el model de mobilitat més convenient associat al model territorial dissenyat, de tal forma
que siguin possibles els criteris d’assentaments de població, indústria i serveis escollits, així com el
d’intercanvis i fluxes.
Les propostes del Pla, per tant, busquen aconseguir una estructura de mobilitat equilibrada i
multimodal, intentant integrar els vianants i residents amb els vehicles, potenciant de forma
preferent el sistema de transport col·lectiu, millorant el servei públic d’autobusos mitjançant
l’ampliació de la seva cobertura, freqüència i velocitat de desplaçament, amb l’objectiu d’atraure una
major utilització del mateix
A curt termini, el Pla vol assegurar la millora de la mobilitat mitjançant un perfeccionament i
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ampliació del viari existent, donada la impossibilitat actual (per falta de capacitat i de qualitat) del
transport col·lectiu per millorar els problemes existents. En aquest sentit és interessant remarcar
que l’índex de motorització (77,24 vehicles/100 habitants segons Anuari econòmic de La Caixa,
2006), és el més elevat de les ciutats espanyoles entre 200.000 i 500.000 habitants, posant de manifest
l’important dèficit infraestructural de l’àrea metropolitana.
La xarxa viària proposada en el Pla General d’Ordenació Urbana es sustenta sobre la situació
l’estructura bàsica ja conformada en el moment de la redacció del Pla, que permetrà iniciar
actuacions en d’altres facetes de la xarxa que no han estat encara desenvolupades.
Les actuacions previstes en el PGOU que es troben en l’àmbit d’influència de les diferents
alternatives contemplades en el present estudi per als trams I i II de la fase 1 del Tramvia de la Badia
de Palma són:
1) Circumval·lació del Coll d’en Rabassa: Per una banda, uneix la carretera de Can Pastilla amb
l’enllaç d’aquest nucli amb l’Autopista de Llevant. Per una altra banda, aquest enllaç, a través del sol
urbanitzable de Ses Calafates, quedarà connectat amb el carrer Guasp, que enllaça amb el Camí vell
de Llucmajor, prosseguint la circumval·lació per darrera de Son Rossinyol fins a connectar amb
l’arteria de Llevant. Des d’aquesta intersecció es perllonga paral·lela al mar fins Son Bordoy.
Amb aquesta proposta es pretén dispersar el trànsit del carrer Cardenal Rossell per varis carrers
d’accés a aquesta circumval·lació sense congestionar cap d’aquestes.
2) Can Pastilla: Un cop tancats els itineraris previstos en el Pla anterior, c/Tramuntana i Ses
Fontanelles, la previsió es limita a preveure la reserva de terrenys per a la intersecció en glorieta de
la unió de les citades vies amb el ramal de connexió amb l’Autopista de Llevant.
7.2.3.Actuacions previstes en el Pla de Mobilitat
El Pla de Mobilitat, després d’analitzar la situació del trànsit en el moment de redacció del Pla,
proposa una sèrie d’actuacions que van en la línia de millorar la connectivitat perimetral per no basar
els recorreguts en l’ús d’Avingudes i que s’ha detectat un ús excessiu de les vies del centre de la
ciutat, les línies d’actuació es basen en:
1) Limitar l’accessibilitat al centre amb vehicle privat eliminant girs des d’Avingudes (part d’aquests
girs com el gir cap al carrer Alzamora ja han estat eliminats en l’actualitat).
2) Racionalitzar l’ús d’Avingudes recuperant espais per vianants i transport públic, incorporant un
carril bus en sentit nord i completant el carril bus en sentit sud.
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3) Potenciar un itinerari alternatiu a Avingudes pel carrer Manuel Azaña i Manacor.
4) Recuperar el Passeig de Llevant com una via urbana potenciant l’ús de Via Cintura.
5) A llarg termini es preveu una actuació lligada al Pla de Reforma de la Façana Marítima en els
carrers General Ortega i Caracas.
7.2.4.Anàlisi del trànsit rodat
El Pla de Mobilitat recull en el capítol de circulació un anàlisi de la situació del trànsit a la ciutat en el
moment de redacció del pla, que va permetre, en primer lloc, una diagnosi de funcionament de la
mobilitat i a partir d’aquesta va permetre una modelització de la xarxa viària que ha permès
diagnosticar el funcionament de les millores proposades a curt i llarg termini.
Per analitzar la situació actual, en el Pla de Mobilitat es va fer un pla d’aforaments i un pla
d’enquestes a conductors (realitzades l’any 2000). De les enquestes realitzades en els accessos
al centre es va concloure que la ocupació mitjana de vehicles és 1 viatger per vehicle en el 68% dels
casos, i 2 viatgers per vehicle en un 25% dels casos, i més de 2 en la resta. Un 44% dels viatges són
eventuals i un 39% és diari. El motiu de viatge era per treball (29%), per gestions (34%), per tornada a
domicili (17%) i només un 7% per compres.
En relació a l’origen i destinació dels viatges:
- Trànsit de pas: Dels 82.000 vehicles/dia que travessaven l’anell d’Avingudes, un 32% era trànsit
de pas, sense origen ni destinació al centre de la ciutat. La major part d’aquest trànsit de pas
eren vehicles que realitzen itineraris pel Passeig del Born cap a Via Roma i des de Jaume III cap al
Passeig Antoni Maura, ambdós com alternativa a recorreguts per les Avingudes. Es van detectar
tanmateix, itineraris curts per l’interior del centre amb entrada per Porta d’Es Camp, Vedrà o
Escola Graduada paral·lels a l’Av. Gabriel Alomar i Villalonga per a evitar els semàfors d’aquesta via.

- Trànsit amb destinació al centre: 56.000 vehicles/dia tenien destinació al centre, el que representa
un 68% del total. Una classificació per orígens d’aquests viatges determinava que un 24%
provenia de l’exterior de Via Cintura, un 35% de la primera corona i un 9% són viatges interns al
centre que utilitzen les Avingudes com a ronda perimetral (surten i tornen a entrar). Aquests viatges
interns són forçosament de curt recorregut i derivables a desplaçaments a peu.
De les enquestes realitzades a la primera corona (vehicles que travessen la Via Cintura) es va
concloure que la ocupació mitjana dels vehicles era 1 viatger per vehicle en el 58% dels casos, i 2
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viatgers per vehicle en un 32% dels casos, i més de 2 i menys de 5 en la resta (10%). El 40% dels
viatges eren diaris i el 45% eren eventuals. El motiu de viatge era per treball (29%), per gestions
(29%), per tornada a domicili (15%) i un 12% per compres. Això indica que la primera corona és
menys emissora de viatges que receptora, hi ha menys residents del centre de Palma que treballen fora
i més residents de l’exterior que treballen al centre de Palma.
En relació a l’origen i destinació del trànsit:

- Trànsit de pas: Dels 206.000 vehicles/dia que travessaven l’anell de Via Cintura, un 6% era trànsit
de pas, sense origen ni destinació a la ciutat. No estaven inclosos en aquesta xifra els viatges de pas
que es realitzen pel Passeig Marítim – Autopista de Llevant per considerar que no utilitzen la xarxa
interna de la ciutat.
- Trànsit amb destinació a la primera corona: 159.000 vehicles/dia tenien destinació la primera
corona (77% del total). Si a aquests s’afegeixen els que tenien destinació al centre s’assoleix el
91% del total, podent observar-se el pes d’atracció del centre respecte al global interior a Via Cintura
(3 de cada 20 viatges que travessen Via Cintura es dirigeix al centre de la ciutat).
De les enquestes a l’Autopista de Llevant es va obtenir que un 28% del trànsit que circulava per
aquesta via a l’alçada del Passeig del Born, era transit de pas amb origen i destinació més enllà de Via
Cintura.
De les enquestes a l’Avinguda Argentina, es va observar que el 71% dels vehicles procedien de la
primera corona i el 20% del centre. De les enquestes a Avingudes a l’alçada de la Plaça
d’Espanya, es va observar com l’ús prioritari de les avingudes era per viatges interns a la primera
corona, inclòs el centre. Aquestes vies també s’utilitzen com a penetració o sortida des de l’exterior.
El Pla de Mobilitat va analitzar el grau de saturació de la xarxa viària distingint entre circulació
perimetral i circulació radial. L’anàlisi de les vies perimetrals indica que les vies més saturades són el
tram d’Avingudes entre el Passeig Marítim i la Plaça Espanya i el Passeig Marítim entre els trams
d’incorporació i sortida de l’anell d’Avingudes. La Via Cintura indica nivells de saturació
baixos o mitjans. Pel que fa a les vies radials, aquestes presenten capacitats similars. Les vies més
saturades són l’Avinguda de Manacor i el carrer d’Aragó, que enllacen sectors de major generació i
atracció de viatges amb Avingudes i amb Via Cintura.
En el Pla de mobilitat, l’aproximació de la matriu origen – destinació mostra que els residents de la
primera corona fan uns 186.000 viatges per dia, el que suposa un rati de 0,84 viatges/resident/dia,
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similar a d’altres ciutats del mateix tamany. Aquest estudi també mostra el gran ús que de la xarxa
interior fan els vehicles procedents de la segona corona i indica que les vies de solució tenen que anar
dirigides a millorar la connectivitat entre les zones d’atracció i la segona corona. Aquesta
connectivitat és bona des de la perspectiva radial, i presenta falta d’alternatives des de la
continuïtat perimetral (els accessos des de la Via Cintura resulten insuficients), per la qual cosa és
necessari potenciar les vies perimetrals de comunicació. Aquesta actuació tindria tanmateix un efecte
beneficiós sobre l’anell d’Avingudes permetent descarregar la pressió de trànsit en aquesta via
contínua al Casc Històric i recuperar superfície per a altres usos menys agressius, com podria ser el
tramvia.
Les Avingudes són un dels eixos perimetrals destacats de la Ciutat de Palma. Si analitzem el volum
de trànsit que hi circula, veiem que entre el carrer Manacor i Plaça Espanya aquest volum es
situa en la franja de 10.000-25.000 vehicles/dia i oscil·la entre aquesta franja i la de 25.000-50.000
vehicles/dia entre la Plaça Espanya i el Passeig Mallorca, on el trànsit disminueix fins a
2.000-5.000 vehicles/dia en sentit horari. La Plaça Espanya és el punt d’aquest eix que més
trànsit suporta, arribant a la franja dels 50.000-100.000 vehicles/dia.
L’Avinguda Argentina en el tram més proper a l’Avinguda Gabriel Roca suporta un trànsit de
25.000-50.000 vehicles/dia, mentre que en aquest últim carrer la intensitat mitja diària és de
50.000-100.000 vehicles/dia.
Pel que fa als carrers pels que les alternatives penetren al Centre, la intensitat de trànsit més elevada
es dóna a l’Avinguda Jaume III (10.000-25.000 vehicles/dia), seguida per Via Roma (5.000-10.000
vehicles/dia) i el Passeig del Born (5.000-10.000 vehicles/dia).
La resta de grups d’alternatives bàsicament analitzen el corredor de la Platja de Palma. Els grups
d’alternatives 2 i 3 transcorren entre el centre de la ciutat i Can Pastilla i el grup 4 discorre per
l’interior d’aquest últim barri.
S’observa que el carrer Foners té una intensitat de trànsit inferior als 1.000 vehicles/dia i l’únic
encreuament de la possible traça del tramvia per aquest carrer amb una intensitat elevada és amb el
carrer Joan Alcover amb 5.000-10.000 vehicles/dia. El carrer Pérez Galdós presenta una intensitat
de 2.000-5.000 vehicles/dia en el tram més proper a les Avingudes però disminueix fins a
menys de 1.000 vehicles/dia abans d’arribar al carrer Manuel Azaña (10.000- 25.000 vehicles/dia). El
carrer Joan Alcover en el seu encreuament amb el carrer Pérez Galdós presenta una intensitat de
2.000-5.000 vehicles/dia. L’Avinguda de Mèxic té una intensitat de 5.000-10.000 vehicles/dia en
algun dels trams afectats per les alternatives de traçat estudiades.
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El volum de trànsit que circula per l’avinguda Joan Maragall al començament d’es Portitxol és de
28.361 vehicles/dia amb un únic carril de circulació per sentit. Pel que fa a la orientació dels fluxos,
els desplaçaments en direcció Palma són lleugerament superiors, essent l’hora punta per a
aquests desplaçaments entre les 8.00 h - 9.00 h. L’hora punta pels desplaçaments en sentit contrari és
entre les 19.00 h i les 20.00 h. Tal i com s’afirma a l’estudi esmentat anteriorment, es pot considerar
que la mobilitat generada al matí està directament associada a motius ocupacionals i a la tarda hi ha
una tornada a casa condicionada per la realització d’altres desplaçaments per motius personals.
Al camí de Can Pastilla en la connexió entre Es Coll i Can Pastilla trobem unes intensitats
inferiors a les anteriors però relativament importants. Aquest carrer acumula més de 10.000
vehicles/dia.
Pel que fa als carrers afectats a l’interior de Can Pastilla, observem que mentre el carrer Bertomeu
Riutort presenta una intensitat inferior als 1.000 vehicles/dia, el carrer Octavi August té un volum de
trànsit de 2.000-5.000 vehicles/dia. Finalment la Gran Via de Can Pastilla presenta una intensitat de
11.067 vehicles/dia.
7.3. Desplaçaments a peu o en bicicleta
Durant molts anys a la ciutat de Palma, així com a la resta de les ciutats espanyoles, s’ha tendit a
dividir l’ús dels carrers en dues categories únicament, la dels vianants i la destinada a tot allò que no
està vinculat al desplaçament pedestre. Amb aquesta simplificació tan dràstica dels modes i
mitjans de transport dins una ciutat, s’ha caigut en l’error d’otorgar massa poder al cotxe, fent
sovint del carrer, un espai pràcticament destinat al vehicle privat.
No obstant, en els darrers anys, s’ha produït una conscienciació de l’ús diversificat de la xarxa viària,
definint un ventall més ampli de categories. Actualment, es defineixen les vies d’ús exclusiu per a
vianants i les autovies, però entre aquests dos extrems, es defineixen els carrers de prioritat exclusiva
per als vianants, els carrers de velocitat màxima de 30 km/h, els carrers amb voreres adequades per a
una xarxa principal de moviments de vianants, etc.
La bicicleta també ha passat a ser un element de vital importància, degut a que cada cop és més gran
el nombre de ciutadans sensibilitzats pel deteriorament de la qualitat de vida que suposen les altes
taxes de trànsit a motor i que desitgen per tant, evolucionar cap a un model de ciutat sostenible. La
construcció d’aquest nou model de ciutat, enèrgicament més honesta, amb major qualitat ambiental
dóna una major participació de la bicicleta com a mitjà de transport no contaminant, amb una
alta eficiència energètica, menys consumidora d’espai i saludable per l’usuari.
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Un 37,7 per cent dels desplaçaments en un dia feiner a la Ciutat de Palma es realitzen a peu o en
bicicleta. A més, a Palma ens trobem, com en d’altres ciutats, amb una situació de gran
concentració de turistes i altres visitants, gran part dels quals es mouen per la ciutat en
transport públic (autocars i autobusos urbans) i a peu. És per aquest motiu que en els darrers anys s’ha
fixat com a objectiu l’assoliment d’espais d’ús exclusiu o preferent per a vianants que equilibrin el
tradicional predomini del vehicle sobre el vianant, i el Pla de Mobilitat és un clar exemple de la
intenció en assolir aquesta tasca.
Segons el Pla de Mobilitat, les concentracions més importants de vianants a la Ciutat de Palma
(>20.000 vianants/12h) es registren als carrers més pròxims a la plaça Major (pl. Marqués de Palma i
c. Sant Miquel) i a les voreres de l’av. Alexandre Roselló a l’altura del c. Aragó.
Es registren intensitats compreses entre els 10.000 i els 20.000 vianants/dia per vorera al carrer Sant
Miquel, entre la plaça de l’Olivar i el carrer Oms, també al carrer del Sindicat, a l’avinguda Jaume III i
al carrer Sant Esperit.
Entre 5.000 i 10.000 vianants/12 hores es desplacen pel pg. del Born, per l’avinguda de Sant Antoni,
els carrers Unió, Jovellanos, Jaume II, la plaça de Sant Francesc, la plaça d’Espanya, la plaça Porta
Pintada i el tram del carrer de Sant Miquel entre l’avinguda del Comte Sallent i el carrer Oms.
De les avingudes, les d’Alexandre Roselló i la de Gabriel Alomar i Villalonga registren els fluxos més
importants, amb càrregues superiors a 3.000 vianants/hora.
L’avinguda de Jaume III, el carrer Unió, la Riera, la plaça Major, el carrer Sant Miquel, el carrer Oms
i el carrer del Sindicat es troben en situacions de càrrega semblant. Cal assenyalar però que a l’eix de
Jaume III i Unió hi ha un disseny de vorera i calçada (en una zona eminentment comercial), mentre
que els carrers d’Oms, i, en gran part, Sant Miquel i Sindicat tenen un ús exclusiu o de prioritat per
als vianants.
El Pla de Mobilitat estableix unes actuacions generals de base per millorar la mobilitat del vianant.
Algunes d’aquestes actuacions es detallen a continuació.
• Els vianants d’altres barris de fora de les avingudes han de gaudir d’eixos còmodes i segurs per
accedir al centre. S’ha de crear una xarxa de carrers d’accés amb prou espai per a vianants i les
avingudes han de ser permeables per a aquests usuaris.
• Els passatgers d’autobús han de poder arribar a diversos punts de les avingudes, i en algun cas fins
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i tot han de poder arribar fins al mateix centre de la ciutat, i han de disposar, per tant, de bones parades
en aquests indrets.
• Els conductors d’automòbils podran arribar a punts d’aparcaments a les avingudes (mantenintse els aparcaments ja existents al centre) per després continuar a peu.
• En el front marítim, també és necessari millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús, a més de
crear a mig termini nous passos de vianants a l’autovia de Llevant.
• Limitar la velocitat a 30 Km/h a tota l’àrea interna de les Avingudes.

Figura 9. Restricció de pas per vehicles en un dels costats del Passeig del Born

La bicicleta
Pel que respecte l’ús de la bicicleta, aquest mode de transport compta amb les mateixes dificultats que
les definides en el punt anterior. No obstant, cal afegir aquí una dada interessant relativa a les
distàncies en la ciutat de Palma: si tracem un cercle de radi 1,50 km des de les avingudes cap a
l’exterior, integrem pràcticament la totalitat de l’Eixample. Aquest fet explica la possibilitat de
recórrer de punta a punta aquesta distància en un màxim de 25 minuts caminant o en un màxim de 6
minuts si es decideix anar en bicicleta. En definitiva, circular en bicicleta constitueix un mitjà de
transport clarament competitiu amb el vehicle privat en la majoria de desplaçaments de l’Eixample,
sempre i quan s’aconsegueixin itineraris amb unes mínimes condicions de seguretat i comoditat. A
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més, tal i com s’ha comentat anteriorment els desplaçaments més habituals són entre l’Eixample i el
Casc Històric.
Les actuacions previstes en el Pla de Mobilitat dirigides al mode de transport en bicicleta són en
semblants a les previstes per als vianants, ja que una reducció del poder del vehicle privat juga a
favor d’un increment del poder del vianant i de l’usuari que es desplaça en bicicleta. Es persegueix
connectar les Avingudes, i per tant, el Centre Històric, amb la resta de la ciutat.
Actualment i seguint la filosofia del Pla de Mobilitat d’unir les Avingudes amb la resta de la
ciutat mitjançant eixos radials, s’han implantat una sèrie de carrils bici de característiques diferents.
Aquells carrils existents que poden tenir influència en l’àmbit de la traça del tramvia són:
1) Eix perimetral d’Avingudes.
2) Eix perimetral de Manuel Azaña i Ciutat de Queretaro.
3) Eix perimetral de l’Avinguda Argentina.
4) Eix radial de l’Autopista de Llevant, Joan Maragall i Joaquim Vicari Fuster.
5) Eixos radials que, tot i no coincidir amb la traça del tramvia, arriben fins a Avingudes, on es
podria produir un intercanvi modal: Marqués de la Fontsanta, Blanquerna i Miquel dels Sants Oliver.

Figura 10. Exemple de carril bici a Palma: carril segregat de la calçada
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Figura 11. Exemple de vorera-bici Palma: carril situat a la vorera separat per una línia

Figura 12. Carril bici en el Passeig Marítim
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Figura 13. Carril bici en el Passeig de Mallorca

7.4. Anàlisi del transport públic existent
En relació al transport públic, aquest apartat es centrarà bàsicament en la xarxa d’autobusos que és en
la que recau fonamentalment la mobilitat del transport públic, tot i que es dedicarà un apartat a la xarxa
de metro i un altre a la xarxa ferroviària.
7.4.1.Xarxa d’autobusos urbans i interurbans
L’estructura de la xarxa d’autobusos urbans s’adapta a la forma de la ciutat, seguint el seu
radiocentrisme. Pel general, les línies parteixen o arriben a un nucli urbà extern a Via Cintura i
penetren mitjançant les vies bàsiques de trànsit fins a Avingudes, en particular en molts casos fins a
Plaça Espanya, centre d’intercanvi modal amb la resta de xarxes del transport públic.
La informació que es detalla a continuació prové de la memòria 2008 de l’Entitat Metropolitana del
Transport de Palma, on es recull informació sobre les línies d’autobús. D’acord a aquesta memòria,
durant el 2008 es van realitzar 911.621 viatges, que suposen un 0,95% més que l’any anterior. El total
de viatgers va ser de 42.157.562, el que representa un creixement del 5,04% respecte l’any 2007. El
percentatge d’ocupació de places és de 43,60%. En relació a la distribució de viatgers,
s’observa com la gran majoria, un 97,8%, fa servir les línies urbanes (41.229.418 viatgers). La
línea interurbana la fan sevir 920.616 viatgers, el que representa un 2,18%. El mes amb major
afluència és el mes de juliol i el de menys el de desembre.
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La línia 15 (Platja de Palma) fa un recorregut bastant coincident al del tramvia però no arriba a
l’aeroport. Aquesta línia presenta una longitud de (30,2 km anada i tornada), el seu trajecte
discorre pel centre de Palma, s’inicia al Passeig del Born, i arriba a Avingudes a través del carrer
Unió, la Rambla Ducs de Mallorca i el carrer Baró de Pinopar i enllaça amb tota la Platja de Palma,
fins s’Arenal. La seva freqüència mitjana és de 10 minuts. L’any 2008, el nombre total de viatgers
d’aquesta línia va ser de 5.602.242.
La línia 30 (Sant Joan de Déu - Plaça Espanya) parteix d’Avingudes amb 31 de desembre i fa
pràcticament el mateix recorregut cap a S’Arenal que la Línia 15. La longitud total és de 17 km
(anada i tornada) i serveix de suport a la línia 15 en els trams més congestionats. La freqüència mitjana
de la línia 30 és de 15 minuts en dies feiners, 20 minuts en dissabtes i 25 minuts en dia festiu. L’any
2008, aquesta línea va transportar 855.421 viatgers.
Per tant, l’any 2008, el nombre total de viatgers d’aquestes dues línies va ser de 6.457.663
(5.602.242 de la Línia 15 i 855.421 de la Línia 30).
Les línies 18 (Son Riera) i 28 (Son Llàtzer circular) no fan el recorregut d’Avingudes però
passen per Portitxol, Coll d’en Rabassa, i la línia 28 arriba fins a Can Pastilla. El nombre de viatgers
de les línies 18 i 28 durant l’any 2008 va ser de 99.116 i 298.296 respectivament. Ambdues línies
tenen una freqüència mitjana de 60 minuts.
La línia 1 (Aeroport - Passeig Marítim - Port) fa el recorregut des del Passeig Marítim, per la
Avinguda Argentina, Passeig de Mallorca, Avingudes fins agafar l’Autopista de Llevant i arribar a
l’aeroport. Aquesta línia és la que relaciona el port i l’aeroport de Palma i té una longitud total de 34,5
km (anada i tornada). La freqüència mitjana a l’estiu es de 12 minuts i a l’hivern de 15 minuts. El
nombre de viatgers durant el 2008 va ser de 1.862.264.
La línia 25 (Platja de Palma per Autopista) surt de la Plaça de la Reina, i arriba a la platja de Palma
(Can Pastilla, Les Maravelles i S’Arenal) agafant l’Autopista de Llevant, sense passar per
Portitxol, el Molinar, el Carnatge. La seva longitud és de 28,6 km (anada i tornada). El nombre
de viatgers d’aquesta línia és considerable: 1.348.176 viatgers. La freqüència de pas és de 10 minuts
en feiners i de 13 minuts en dissabtes i festius.
La línia 31 (Palma-S’Aranjassa-Sant Jordi) surt d’Avingudes, agafa l’Autopista de Llevant, pel que
no passa per Portitxol i El Molinar, i surt de l’Autopista per passar per Can Pastilla i després continuar
cap a S’Arenal. El nombre de viatgers no és tan important com la línia anterior,
110.587. La freqüència de pas mitjana és de 60 minuts i de 120 minuts els festius.
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La línia interurbana 23 surt de Plaça Espanya i passa per Can Pastilla, Platja de Palma i continua
després de S’Arenal cap a Bellavista. La freqüència de pas mitjana és de 25 minuts i el nombre de
viatgers l’any 2008 va ser de 920.616. Aquesta línita té una longitud de 35,2 km fins a Parc Aquàtic
d’anada i tornada, i enllaça el nucli urbà de Palma amb S’Arenal passant per Can Pastilla, i les
Meravelles.
Les Avingudes són les vies més recorregudes per la xarxa d’autobusos. Un total de 19 de les 31
línies existents passen per Avingudes entre els carrers 31 de Desembre i Manacor.
Les línies d’autobusos comuniquen amb la resta de modes de transport públic a Plaça
Espanya. En aquest punt conflueixen a més de gran part de les línies d’autobús, el ferrocarril de
Inca i de Sóller, i el metro cap a la Universitat.
En l’actualitat, només trobem carril de circulació reservat per l’autobús a Avingudes i no en tota la
seva longitud, només en alguns trams, amb una longitud total de 3,07 km.
Els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2009 es varen fer aforaments a les línies 1, 15, 21, 23, 25 i 30 de
l’EMT de Palma amb l’objectiu de poder establir les matrius origen-destinació de cadascuna d’elles
per tal de fer la modelització del transport públic a l’àrea d’influència del tramvia.
Es conclou que a la Línia 1 serà la línia que entri en competència amb el tramvia des de la
primera fase, donat que els usuaris bàsicament l’agafen per anar des d’Avingudes-Plaça Espanya
a l’aeroport o viceversa.
La línia 15 és la que transporta més viatgers entre les línies que es poden veure afectades pel tramvia,
i a més és la línia que més viatgers transporta en general després de la línia 3. El seu recorregut es
troba superposat amb el tramvia, i segons l’estudi, aquest s’hauria de modificar a mesura que avancin
les fases constructives del mateix. La demanda es concentra en les relacions entre la Platja de
Palma i

les Avingudes. En aquest estudi s’observa una autocontenció en el tram Can

Pastilla – S’Arenal, on un 46 per cent dels viatges des de S’Arenal tenen destinació Can Pastilla
o Les Meravelles. També es remarca el pes dels viatges entre S’Arenal i Avingudes tot i que existeix
una línia ràpida que cobreix aquest trajecte amb un temps més competitiu.
La línia 25 té una finalitat més d’anar a Palma que no fer recorreguts en la Platja de Palma. En
aquesta línia que presenta un tram circular, segons l’estudi s’ha observat que els viatgers amb origen a
la Platja de Palma baixen al Centre, i els viatgers amb origen al centre de Palma pugen a Plaça
Espanya – Avingudes, amb tots dos casos intenten minimitzar el temps dins l’autobús.
Pel que fa a línia 23, la relació que més pes té es entre Plaça Espanya – Avingudes – S’Arenal de
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Llucmajor. En l’estudi es remarca que aquesta línia ha patit un retrocés per la presència de les línies
15 i 25 que absorbeixen part dels seus viatgers.
La taula adjunta mostra per les línies que fan trams de recorregut coincidents amb la Fase 1 del
Tramvia, la longitud total de la línia, l’interval de pas en hora punta, el temps de trajecte i la velocitat
comercial.

Figura 14. Dades sobre les línies de bus que fan trams de recorregut coincidents amb el tramvia

En l’actualitat la xarxa d’autobusos cobreix completament l’interior de la Via Cintura. Qualsevol
usuari pot accedir a l'autobús sense caminar més de 5 minuts. La resta de zones per on passa el
tramvia es troben igualment cobertes.
En relació a d'interval de pas, la xarxa no es homogènia. Existeixen vies molt ben connectades on els
intervals de pas són inferiors a 3 minuts i d’altres on l' interval de pas és molt elevat. Les vies amb
intervals de pas menor són les Avingudes, Joan Maragall, Jaume III, Unió o Rambles. En totes
aquestes vies passa un autobús cada 3 minuts o menys. Aquestes vies són aquelles per on circulen
més línies. La resta de vies tenen freqüències de pas majors a 6 minuts. A la línia costera del Molinar,
Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, s’aconsegueixen freqüències menors a 10 minuts perquè passen varies
línies, tot i que la seva freqüència de pas és major a aquests 10 minuts.
S’observa amb les dades de transport de viatgers, que les línies que millors prestacions tenen en
termes de freqüències de pas, són les que transporten més viatgers (veure dades adjuntes de la
memòria de 2008.
Un inconvenient de les línies 18 i 31 és que no arriben a Plaça Espanya fet que dificulta la
connexió amb el principal centre de transports amb la resta del municipi
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Figura15. Dades relatives als autobusos de L'EMT els anys 2007 i 2008
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Figura 16. Distribució de viatgers transportats per la xarxa d'autobusos

7.5. Xarxa ferroviària
Història i evolució de la xarxa ferroviària
A l’illa de Mallorca, la idea d’introduir el ferrocarril no arriba fins els anys setanta del segle
XIX, moment en que queda constituida la companyia Ferrocarrils de Mallorca el
1872. Concretament, és Eusebi Estada un dels principals protagonistes que fa possible l’inici
de les obres un any més tard, doncs el·labora els estudis que demostren la viabilitat del
ferrocarril i redacta el projecte definitiu per posar en marxa la seva explotació l’any 1875.
El 1877 queda inaugurada una línia que, concebuda com a tramviària i amb material mogut per
cavalleries, entra a la ciutat antiga a través de la porta de Jesús i transcorre per les Rambles i el
Born, fins a arribar al moll vell. Aquesta línia perdura fins el 1931, any en que passa a ser
subterrània.
A més de construir-se la línia al port, a finals dels anys setanta el ferrocarril ja arriba a Manacor
i a Sa Pobla, de manera que la longitud construida per la companyia Ferrocarrils de Mallorca
(resultat de la fusió de la primera amb els Ferrocarrils del Centre i Sud-est de Mallorca el 1876)
és propera als 80 km. Però els habitants de Felanitx, que en aquest moment és el tercer
municipi amb més població i un dels més actius econòmicament, exigeix que el ferrocarril passi
per la seva ciutat. El projecte de fer arribar el ferrocarril a Felanitx no es resol fins a 1897 amb
la inauguració d’un ramal que, des de Santa Maria, dóna servei a les poblacions de Santa
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Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres i Felanitx. Amb la construcció d’aquesta línia de 43 km, es
fa doncs realitat l’objectiu dels Ferrocarrils del Centre i Sud-est de Mallorca d’aconseguir
la connexió directa entre Palma i Felanitx.
No obstant, la iniciativa i l’interès de desenvolupar el ferrocarril a Mallorca no és
exclusiva d’aquesta companyia. En un moment en que Alaró i Consell encara no s’han
constituit en municipis independents i atès que l’antic ferrocarril de Mallorca pensa establir
una estació a Consell, es planteja la necessitat de connectar ambdós nuclis mitjançant una línia
de tramvia. A tal efecte, el 1875 es constitueix la Companya del Ferrocarril d’Alaró i s’inaugura
l’any següent, un servei que es manté uns seixanta anys amb moltes dificultats.
El 1912, el Ferrocarril de Sóller finalitza la construcció d’una línia entre Palma i Sóller,
línia projectada per l’enginyer mallorquí Pere Garau. A aquests 27 km nous entre aquests dos
municipis se sumen 5 km més per la mateixa companyia entre Sóller i el port, coberta des de
llavors amb una flota original de tramvies elèctrics que s’ha anat incrementant amb l’adquisició
d’unitats procedents d’altres explotacions.
El 1917 s’inaugura la línia Palma-Santanyí, que amb una longitud de quasi 62 km i un traçat
sinuós que comença a Palma, es converteix en la lína més llarga de la companyia, i dóna
servei a les poblacions de Llucmajor, Campos, ses Salines i Santanyí.
Amb la inauguració l’any 1921 del ramal de 31 km entre Manacor i Artà, el ferrocarril arriba al
sector nord-est de l’illa i es tanca definitivament l’etapa de construcció de noves línies. La xarxa
ferroviària mallorquina arriba en aquests moments als 250 km i es defineix per una xarxa en
forma d’arbre en que el tronc principal és el tram Palma-Inca.
A partir d’aquesta data, la xarxa no creix en longitud però sí que tenen lloc un seguit de
mesures per millorar-ne la qualitat. Les principals millores es produeixen l’any 1931 i es tracta
del soterrament de la línia al port mitjançant la construcció d’un túnel que transcorre per
l’interior de la ciutat, i l’habilitació de la doble via entre Palma i Inca. Però a partir dels anys
trenta, Ferrocarrils de Mallorca entren en una profunda crisi econòmica. A partir de 1981,
i degut a la supressió del ramal que dóna servei a Sa Pobla, només funciona la línia Palma-Inca.
L’assumpció de competències en matèria ferroviària per part del Govern de les Illes Balears,
des de 1944, marca l’inici d’una nova etapa, on s’ha dut a terme un programa de modernització
de les infraestructures ferroviàries, la millora del servei i de les condicions de seguretat. El
resultat ha estat un increment del trànsit ferroviari doncs s’ha passat dels 1,3 milions de
viatgers el 1994 als 2,5 milions el 2003. S’executa el ramal Inca-Sa Pobla, inaugurat el gener
de 2001 i el ramal fins a Manacor, inaugurat el maig de 2003.
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Figura17. Xarxa ferroviària de Mallorca de l’any 1921. Època de màxima extensió.

Estructura territorial del ferrocarril
El 1921, quan s’aconsegueix el major desenvolupament territorial del ferrocarril a Mallorca, la
xarxa té com a vèrtex principal Palma i una configuració en forma d’espina de peix. La secció
Palma-Inca constitueix la dorsal, reforçat com s’ha descrit en l’apartat anterior, amb una doble
via des de 1931, a la qual conflueixen els diferents ramals, i les estacions de Santa Maria i Son
Bordils que són els punts de confluència intermèdia. Amb aquesta configuració de xarxa, el
ferrocarril aconsegueix implantar estacions a més de la meitat dels municipis de les comarques
del Raiguer, Pla i Llevant de l’Illa, sent Palma l’única ciutat portuària connectada a la xarxa. El
ferrocarril de Sóller reforça la centralitat ferroviària de Palma.
Actualment, les parades dels diferents ramals són les següents:
1) Palma-Inca (9 parades): Palma, Verge de Lluc, Pont d’Inca, Marratxí, Santa Maria,
Consell, Binissalem, Lloseta i Inca.
2) Inca-Sa Pobla (5 parades): Inca, Son Bordils, Llubí, Muro i Sa Pobla.
3) Son Bordils-Manacor (5 parades): Son Bordils, Sineu, Sant Joan, Petra i Manacor.
4) Manacor-Artà (5 parades): Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera, Artà.
5) Palma-Sóller (9 parades): Palma, Son Sardina, Son Reus, Sa Coma, Caubet, Bunyola, Can
Tambora, Sóller, Port de Sóller.
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Figura 18. Xarxa de Mallorca de l’any 1981 després del tancament del tram Inca-Sa Pobla

Figura 19. Xarxa de Mallorca de l’any 2003, amb la reobertura dels trams de Manacor i Sa Pobla.
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Evolució del trànsit ferroviari
L’evolució del trànsit de viatgers no ha estat regular. La seva evolució mostra unes oscil·lacions
que han vingut determinades per les crisis econòmiques i per les guerres: el màxim de viatgers
(> 2 milions) es produeix a la immediata postguerra (1940-41) i en els darrers anys. Sense
arribar a aquests nivells de trànsit, es detecten puntes de demanda durant els primers anys de la
dècada dels anys vint i seixanta. Les xifres mostren també que el creixement continuat del
trànsit afecta generalment un període curt, mentre que els de retracció es prolonguen en
períodes més llargs.
Xarxa de metro
La xarxa de metro de Palma està formada per una línia (Línia 1) entre Plaça Espanya i
Universitat. El recorregut és de 7,2 kilómetres de longitud, 4 dels quals són subterranis.
Aquesta línia compta amb vuit estacions subterrànies i una aèria. Aquestes estacions són
Plaça de Espanya, Jacint Verdaguer, Son Costa/Son Forteza, Son Fuster Vell, Gran Via Asima,
Son Castelló, Camí dels Reis, Son Sardina i Universitat.
La línia es va dissenyar per una velocitat màxima de 100 km/h. El metro recórre una mitja de 1
km cada 1,5 minuts, i triga 13 minuts en fer tot el recorregut.
Segons les enquestes realitzades l’any 2009, en l’àmbit de l’estudi esmentat anteriorment sobre
mobilitat en un dia feiner a la ciutat de Palma, la valoració dels residents de Palma al transport
públic atorga una nota mitjana al metro i tren de 7,67 sobre 10, a l’autobús urbà de 7,13 i a
l’autobús interurbà de 6,82. S’ha observat com el grau de satisfacció augmenta amb una major
freqüència d’us.
7.6. Aparcaments
La reordenació dels carrers per la introducció del tramvia pot implicar la reducció de
l’àrea ocupada pel vehicle privat. Part d’aquesta àrea pot correspondre a l’eliminació de
carrils de circulació o d’àrea d’estacionament. Per aquest motiu és interessant estudiar quin és
l’estat de l’aparcament a la ciutat de Palma i valorar l’efecte que hi pot tenir la implantació del
tramvia.
El Pla de Mobilitat recull un anàlisi de les necessitats d’aparcament en el municipi en el que es
reflecteix si l’oferta d’estacionament en el moment de l’estudi i en un futur pot satisfer les
diferents tipologies de demanda analitzades. Aquest document pretenia donar una resposta
eficaç a les demandes d’estacionament a curt mig i llarg termini.
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Oferta d’aparcament
En el conjunt de les zones estudiades al 2002 es van comptabilitzar unes 184.000 places
d’aparcament, situant-se més de la meitat a la calçada (56%). Així la superfície en calçada
destinada a estacionament equival a 103 Ha, és a dir, un 75% de la superfície de la Ciutat
Antiga. Especialment important és l'espai que es destina a estacionament a la calçada a
l'Eixample: un 4,53%, molt per sobre de la mitjana que es registra a altres ciutats analitzades
com Barcelona o Sabadell.
Ciutat antiga: L’oferta total és de unes 10.700 places, localitzant-se dos terços fora de la
calçada i distribuïdes percentualment de la següent forma:
• Pàrkings Reservats / Guals Industrials:2%
• Acire:

3%

• Zona Regulada:

28%

• Reserves:

2%

• Garatges/Guals de veïns:

37%

• Pàrkings públics:

28%

Eixample: De les 94.000 places comptabilitzades en aquesta zona, l’oferta en calçada
representa el 58%, això representa una elevada utilització de la superfície. La oferta regulada
és de gairebé 3.800 places, corresponent un 28% a places que es destinen exclusivament a
rotació.
En el referent a l’oferta fora de calçada, un 12% es localitza a pàrkings públics, dels quals un
75% esta relacionada amb centres comercials, i per tant, es destina exclusivament a rotació. La
distribució percentual de les places d’aparcament és com s’indica a continuació:
•

Pàrkings Reservats / Guals Industrials:

1%

•

Zona No regulada

50%

•

Zona Regulada:

4%

•

Reserves:

1%

•

Solars:

3%

•

Garatges/Guals de veïns:

36%

•

Pàrkings públics:

5%
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Fora de Via Cintura: En aquesta zona l’oferta de places d’aparcament en calçada representa el
56%. Cal destacar la elevada presència de pàrkings reservats i guals industrials degut a
l’elevada activitat industrial. Tots els pàrkings públics estan relacionats amb centres comercials.
La distribució percentual de les places d’aparcament és com s’indica a continuació:
• Pàrkings Reservats / Guals Industrials :

11%

• Zona No regulada

53%

•Zona Regulada:

0.3%

• Reserves:

1%

• Solars:

2%

• Garatges/Guals de veïns:

28%

• Pàrkings públics:

5%

Cal assenyalar que les dades d’oferta de què es disposa són prèvies a la redacció del Pla de
Mobilitat. En l’actualitat, els aparcaments de Sa Gerreria, Pl Espanya, Av. Compte Sallent, Pg.
Mallorca, Via Roma, Santa Pagesa, Eusebi Estada, ja existeixen i es troben en funcionament.
Això i les urbanitzacions posteriors al 2003, modifiquen lleugerament les dades esmentades.

Demanda d’aparcament i dèficit
Segons el Pla de Mobilitat, la demanda d’aparcament residencial és aproximadament

de

150.000 turismes que equival a una concentració mitjana de 32 turismes/Ha, dos terços dels
quals es concentren a l’Eixample. Les majors concentracions, amb més de 150 turismes/Ha es
produeixen a les zones de Camp d’en Serralta i Pere Garau a l’Eixample i a la zona de Jaume
III a la Ciutat Antiga.
Segons les dades d’aquest Pla, el dèficit d’aparcament per a residents es fixava en unes
14.000 places a tot el municipi. D’aquest dèficit el 86% es concentrava en l’Eixample.
Dos terços del total del dèficit de la Ciutat es concentraven a les zones Pere Garau, Bons Aires
i Camp d’en Serralta. Hi ha zones de l’Eixample on el dèficit també era significatiu com
Son Gotleu-Son Capes-Son Hostalets, Es Fortí i La Soledat Sud. També amb un dèficit
significatiu es situaven Son Cotoner i Pl. de Toros. En la Ciutat Antiga el dèficit es
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concentrava a l’entorn del Pg. d’Es Born.
Pel que fa als forans, segons l’indicat en el Pla de Mobilitat, l’ocupació de l’oferta
d’estacionament arribava al 100% en la zona de la Ciutat Antiga, superava el 90% en
l’eixample i es trobava entre un 80% i un 90% en les zones situades Fora de Via Cintura. Per
tant, segons el Pla de Mobilitat, en la Ciutat Antiga i en l’Eixample ens trobem en una situació
de saturació de l’oferta.
Per una altra banda, és destacable que en l’àmbit estudiat existeixen un total de 40.000 places
hoteleres de les quals el 70% es situa a la façana marítima oriental. Es disposen de unes
22.500 places de pàrking entre les zones de Meravelles i l’Arenal mes les 4.300 places de SoN
Armadans. A més, en la Ciutat Antiga hi ha unes 4.000 places destinades als serveis hotelers
En els plànols adjunts per una banda trobem la oferta d’aparcaments públics i per una altra en
els plànols d’àrees d’aparcament trobem la oferta d’aparcament en superfície de la ciutat de
Palma. S’han indicat els accesos a aparcaments de veïns així com les zones de càrrega i
descàrrega que es troben en la zona per on passa el traçat del tramvia.
Cal destacar la possible afecció a les entrades i sortides dels aparcaments públics situats a
Avingudes en funció de la futura ubicació de la plataforma tramviària en aquesta zona.

7.7. Diagnòstic de la situació actual de mobilitat
La Ciutat de Palma és una de les ciutats espanyoles amb un parc automobilístic més elevat
amb un total de 77,24 vehicles/100 habitants (segons anuario econòmic de La Caixa). Tant el
Pla de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma com l’estudi de Mobilitat en un dia feiner a Palma
realitzat per Cinesi i l’Institut Opinòmetre, mostren una elevada dependència del vehicle privat
per realitzar els desplaçaments. Segons aquest darrer estudi, el 50% dels desplaçaments es
realitza amb vehicle privat, 37,7% amb modes no motoritzats (a peu o en bicicleta) i els
desplaçaments amb transport públic només representen un 12,3% del total de desplaçaments.
El déficit històric de transport públic junt amb la costum estesa de fer servir el vehicle privat per
qualsevol tipus de desplaçament, fa que el transport en mode privat sigui força elevat i que la
circulació en especial pel centre de Palma sigui complicada.
El Pla de Mobilitat contempla una sèrie d’actuacions a curt i llarg termini per millorar la
mobilitat a la Ciutat de Palma, en especial a la zona del centre. Algunes d’aquestes actuacions
ja han estat realitzades. Tanmateix, encara queden pendents bastants actuacions, que milloraran
la mobilitat del vianant i la circulació a la ciutat. La Via Cintura es troba a uns 2 km del centre
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de Palma, aquesta distància és assumible pel vianant i més encara per la bicicleta.
Per millorar la mobilitat del vianant al centre de Palma existeixen unes zones ACIRE
amb trànsit restringit de vehicles. Aquestes tenen per objectiu aconseguir que la zona centre no
sigui una zona de transit de pas, i que només tinguin accés autoritzat els residents i les
relacionats amb serveis o operacions de càrrega i descàrrega.
És relativament recent la implantació d’un carril bici a Palma. Als plànols adjunts s’indica el
seu recorregut. Donada la seva recent aparició, el seu ús sembla ser que encara no està
molt estès.
La tendència en les darreres dècades a la Ciutat de Palma havia estat donar prioritat al vehicle
privat, el que ha portat a que aquest ocupés més espai en el carrer i que el vianant es sentis més
incòmode i per tant el resident acabés fent ús del vehicle privat.
Tot i que l’estudi de mobilitat en un dia feiner demostra que només un 12,3 % dels
desplaçaments es realitza en transport públic, i que l’us de la xarxa d’autobus és reduït
comparat amb d’altres tipus de modes de transport privat, s’observa com els desplaçaments al
centre de Palma amb aquest mode de transport són més elevats que cap a d’altres zones.
Aquest fet ve recolzat per l’elevat nombre de línies que passen per Avingudes i que arriben a
carrers com Jaume III, o la Rambla. Això també es resultat del caràcter radiocèntric de la xarxa.
Dels desplaçaments realitzats en un dia feiner, s’observa que el 90% té lloc dins del terme
municipal de Palma, i que d’entre aquests desplaçaments, un 66% es realitza entre barris. La
major part dels desplaçaments es dóna entre Casc Antic i els Eixamples, però és bastant
significatiu el flux de desplaçaments entre el Casc Antic i la Platja de Palma, fet que justifica la
implantació d’una línia de tramvia entre el centre de Palma i la Platja de Palma.
Finalment, les enquestes realitzades en el Cens de 2001 mostren com existeixen zones de
Palma, com per exemple el Coll d’en Rabassa, que consideren que les comunicacions que
tenen actualment són deficients.
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ANNEX 8.
TRAÇAT DEL TRAMVIA EN EL
TRAM FONERS- POLÍGON DE LLEVANTEL MOLINAR
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ANNEX 8. Traçat del tramvia en el tram Foners - Polígon de llevant- El
Molinar
8.1. DESCRIPCIÓ GENERAL
En aquest grup, el traçat discorre per la zona del Molinar. Dades generales:
• Longitud del traçat: 3.630m
• Nº de parades: 6
• Distància inter-parada: 577m

Figura 1. Traçat del tramvia amb possible col·locació de parades i la seva coberturaa

8.1.1. DESCRIPCIÓ DETALLADA
El recorregut comença a la cruïlla entre l‟avinguda de Gabriel Alomar i el carrer de Pérez Galdós,
circulant cap a l'est per Pérez Galdós. Després d'un doble gir en S en el carrer de Manuel Azaña
continua cap a l'est per l'avinguda de Mèxic. A l'entorn de l'autovia Ma-19 passa a una estructura
de pas per, precisament, superar-la. Aquesta estructura serà concretada en projectes de detall futurs.
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Figura 2. Carrer de Pérez Galdós

Figura 3. Intersecció dels carrers de Pérez Galdós i de Manuel Azaña

Figua 4. Avinguda de Mèxic entre els carrers de Manuel Azaña i Ciutat de Querétaro
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Figura 5. Avinguda de Mèxic a l‟entorn del carrer de Brotad

A la secció següent es pot veure la possible reorganització del carrer de Peréz Galdós. Es proposa
treure dos carrils d'aparcament en bateria i afegir un carril d'aparcament en línia. Molts d'aquests
aparcaments són de tipus residencial. Es farà necessari trobar, més endavant, zones de compensació;
una d‟elles podria ser l‟aparcament construït per l‟EMOP al casal de barri de Foners, ja que aquesta
zona està dins la seva àrea d‟influència de 400 m; una altra podria ser el futur aparcament del
carrer de Joan Maragall, tot i que, si fos necessari, es poden estudiar altres localitzacions com el
parc de ses Veles.
Cal destacar l'oportunitat de reconversió urbana que presenta el carrer de Pérez Galdós, ja que el seu
ús actual és majoritàriament com a aparcament (aparcaments en bateria en ambdós laterals) i com a
accés a les avingudes des del sud-est de la ciutat. Precisament aquesta posició “d„accés” en conjunt
amb un nou aspecte més agradable al vianant podria afavorir, amb molta probabilitat, el seu
desenvolupament com a eix socioeconòmic.
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Figura 6. Situació existent i situació proposada en el carrer de Peréz Galdós

A continuació, una possible actuació urbanística a l'altura de la parada situada en “el gir en S” en el
carrer de Manuel Azaña. S'observa la integració de la parada en un entorn per als vianants molt
accessible que permetrà crear una zona central de l'activitat de la zona i contribuirà, sens dubte, a
l'activitat local i a la vida de barri.
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Figura 7. Possible actuació urbanística en la parada situada en el gir en S

Pot destacar-se que dins de l'àrea d'influència d'aquesta parada trobam el Palau de Congressos
(actualment en construcció), situat a escassos 300 m, el que reverteix molt positivament en la línia
tramviària en termes de connectivitat de punts d'interès i, consegüentment, en un increment de la
demanda esperada.
El vial següent pel qual discorre el traçat és l'avinguda de Mèxic, que consta actualment de dos carrils
de circulació per sentit, aparcaments en línia en ambdós laterals i àmplies voreres en els seus
extrems. La inserció del tramvia aposta per la reducció d'un dels carrils de circulació en cada sentit i el
manteniment de les voreres i l‟aparcament.

Aquesta avinguda gaudeix d'un gran potencial en diversos sentits, a causa de les modificacions del
planejament urbanístic associades a l'intercanvi d'usos amb l'entorn de la façana marítima de Palma.
Aquestes modificacions atreuen noves àrees residencials cap a l'avinguda de Mèxic, juntament amb
diverses activitats socioeconòmiques i culturals que, amb molta seguretat, podran veure's afavorides
per l'arribada del tramvia.

7

Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Traçat del tramvia en el tram Foners________________________________________________Polígon de Llevant- El Molinar

Figura 8. Situació existent i situació proposada a l‟avinguda de Mèxic

Quan se surt de la infraestructura de pas, travessa una zona actualment poc urbanitzada i pren el carrer
de la Ciutat de la Plata cercant la trobada amb el carrer de Llucmajor, pel qual continua el traçat fins a
les proximitats del torrent Gros.
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Figura 9, Carrer de la Ciutat de la Plata

A l‟avinguda de la Ciutat de la Plata, es proposa una inserció lateral, amb l‟eliminació

dels

aparcaments en bateria.

Figura 10. Situació existent i situació proposada en el carrer de la Ciutat de la Plata

Amb aquest endinsament al carrer de Llucmajor hem pogut salvar la part d‟aquest carrer que
implicava voreres molt estretes i aconseguir, a més, no afectar l'accés actual al barri i la zona portuària
des de la Ma-19 pel carrer de Joan Maragall.
No obstant això, quan s‟entra al carrer de Llucmajor, existeix un tram de certa estretor (no tan
extrema com en el tram inicial des del Portixol) d'uns 300 metres de longitud fins a l'encreuament amb
el carrer Can Saül. Aquest primer tram sobre el carrer de Llucmajor suposa la conversió del carrer en
zona de vianants en convivència amb el tramvia:

9
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Figura 12. Situació existent en el carrer de Llucmajor a l‟altura del carrer del Romaguer

Figura 12. Situació proposada en el carrer de Llucmajor a l‟altura del carrer del Romaguer

La situació d‟estretor que hi trobam és singular. Això obliga a actuar de manera decidida i transformar
el carrer en una àrea a favor del vianant, on aquest pugui conviure en un espai del tipus “zona 30”
amb els altres usuaris de la via). En definitiva:
•

No hi ha voreres pròpiament i passos per als vianants, sinó que el conjunt del carrer és accessible
al vianant.

•

En la zona de circulació, el tramvia circula a una velocitat reduïda de 30 km/h de velocitat
màxima, límit i plataforma que comparteix amb cotxes per assegurar tots els accessos de veïns i
serveis generals de distribució i emergències.

A més del servei de transport ofert, el canvi en la zona seria, doncs, radical quant a millora de la
qualitat de vida dels habitants.
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Figura 13. Carrer Vital Carles en Bordeus (França), en la zona comercial més emblemàtica de la ciutat, que mostra una
integració similar a la proposta

A partir de l'encreuament amb el carrer Cal Saúl, el carrer de Llucmajor veu eixamplada la seva
secció transversal, la qual cosa ens permet proposar un vial de circulació al costat de la plataforma.

Figura 14. Carrer de Llucmajor. Després de l‟encreuament amb Cal Saúl, la secció s‟amplia
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Més endavant al mateix carrer, des de l'encreuament amb el carrer del Segura i fins a sobrepassar les
estacions de servei situades a l'entorn del carrer de l‟Adoberia, es torna a produir un estretament de la
secció que podria fer pensar en una nova „zona 30‟, la qual cosa s'analitzarà detalladament en
posteriors fases d'estudi de manera que convisquin el tramvia i el tràfic de la zona:

Figura 15. Intersecció dels carrers de Llucmajor i de Moragues

Figura 16. Estacions de servei a banda i banda del carrer de Llucmajor a l‟altura del carrer de l‟Adoberia
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A partir del punt on se situen les estacions de servei, apareix en el lateral nord del carrer Llucmajor,
un entorn completament rural de gran valor paisatgístic, el qual s‟aprecia en les imatges següents. A
causa de l'amplitud que gaudeix l'entorn rural esmentat es proposa la inserció lateral del tramvia sobre
ell de manera que suposi la mínima afecció a la secció del carrer.

Figura 17. Entorn rural en el carrer Llucmajor situat a la zona est del barri del Molinar

13

Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Traçat del tramvia en el tram Foners________________________________________________Polígon de Llevant- El Molinar

Figura 18. Recreació virtual del tramvia al carrer Pérez Galdós

8.1.2. RECREACIONS VIRTUALS DEL TRAMVIA EN AQUEST TRAM
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Figura 19. Recreació virtual del tramvia al carrer de Manuel Azaña
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Figura 10. Recreació virtual del tramvia al carrer Ciutat de la Plata
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ANNEX 9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar
9.1. XARXA DE VIANANTS
Per a poder tenir un estudi complet de la mobilitat actual és necessari poder fer un
anàlisis exhaustiu de la situació actual de cada un dels agents implicats. Com és sabut,
els vianants som tots i, en conseqüència, tots tenim la necessitat i el dret de poder
moure'ns amb total llibertat. Per tant, l'estudi i millora de la xarxa de vianants és un
dels nostres objectius principals.
9.1.1. Característiques pels carrers segons nivell jeràrquic
Tal com hem dit, hem de fotografiar la situació actual del vianant. Per tant, com
qualsevol mitja, hem de analitzar l'estat, la densitat i la estructura de la infraestructura
del mitja. En el cas de els vianants, estarem parlant de les voreres.
En primer lloc, definirem els criteris de qualitat de les nostres aceres. Segons la
normativa actual existent, l'amplada necessària adient per a la circulació idònia del
ciutadà és de una amplada de 0.9 metres efectius. El concepte de la amplada efectiva és
important, doncs, identifica i diferencia la amplària total de la amplària que realment el
vianant pot utilitzar per a poder caminar. Generalment, observarem que aquest concepte
no es respecta donant situacions incorrectes i creant aceres amb amplàries inferiors a
les mínimes permeses. Aquest concepte de mínims és fonamental, però no suficient si
volem crear una xarxa jerarquitzada real. Per aquest motiu, definirem tres nivells de
qualitat de les nostres aceres per a que cada carrer pugui complir amb la seva funció
dins de la xarxa:
1. Xarxa local: és la xarxa definida per aquells carrers de ordre jeràrquic menor. Son
carrers que hauran de complir sempre les condicions de accessibilitat mínimes i hauran
de tenir una amplada mínima de 0.9 metres efectius per a vianants.
2. Xarxa secundaria: representarà ja una xarxa real, de una importància relativament
important. Interconnectarà diferents punts de la xarxa principal i definirà per si mateixa
una pròpia xarxa pel vianant. Ha de complir amb els criteris de accessibilitat i la
amplària mínima definida haurà de esser com a mínim de 1.5 metres de amplada. Les
cruïlles presents dins de la xarxa hauran de esser estudiades i adaptades per una
circulació segura i adient segons el cas, de forma que, la circulació del vianant sigui el
més continua possible per afavorir la efectivitat de la xarxa. Sempre que es pugui
s'intentarà col·locar arbrat.
3. Xarxa primària: com indica el seu propi nom, és la xarxa principal. Son aquells carrers
amb més rellevància i amb major flux de vianants. Connectarà a tots els vianants amb
els carrers principals i els punts d'atracció&generació més importants. De la mateixa
manera que els nivells inferiors ha de complir amb els criteris de accessibilitat i haurà
de complir les característiques més exigents dins de la nostra xarxa. Les amplàries han
de esser de com a mínim de 2.25 metres, coincidint amb el criteri del pla de mobilitat de
Palma de Mallorca, i han de estar perfectament equipades amb punts de descans,
enlluernat i arbrat.
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9.1.2. Situació actual de les voreres
Sabuts el criteris, ja podrem analitzar el estat de la nostra xarxa actual. Per a poder-ho
fer, hem definit un mapa analitzant el estat de totes les aceres definint aquelles que no
compleixen amb la normativa i els punts crítics de la xarxa.

Figura1 . Extracte del mapa de voreres actuals

Definirem un mapa de tot el barri distribuint les aceres de tots el carrers en rangs de
amplades de 0.5 metres. D'aquesta forma podrem veure quina és la jerarquització del
barri i la estructura de la xarxa. De mateixa manera, aquells carrers que siguin menors
de un metre d'amplària estat revisats per a corroborar si complien o no la reglamentació.
A partir de aquest mapa general s'ha definit un particular per identificar millor el estat
de aquelles voreres amb males condicions, marcant la problemàtica [nivell jeràrquic].
De igual manera, s'ha identificat de la mateixa manera damunt del plànol aquestes
voreres amb línea discontinua en aquells carrers en mal estat.
La situació observada presenta una trama de carrers estrets amb gran quantitat de espai
públic dedicat a el cotxe privat, sigui en circulació o aparcament. Com a antic poble
pesquer, observem en les zones més antigues de la barriada tenen carrers amb amples
molt estrets sense cap condicionament adequat en ample i accessibilitat. A von els
cotxes aparquen impedint poder caminar de forma natural i, a més, a von els
equipaments obstrueixen en molts de casos al vianant. En contraposició a aquesta
situació veurem que, la part més oriental del barri, molt més actual, les amplades son
molt millors i no tindrem cap problema.
Els dos corredors principals , carrer Llucmajor i el passeig marítim, tenen condicions
actuals dispars. El passeig marítim las amplàries son molt bones amb gran varietat en
equipaments. És en l'actualitat l'eix fonamental pel vianant. Per l'altre banda, el carrer
5
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Llucmajor és un eix important de tràfic amb prioritat pel vehicle privat. Encara així, per
esser un eix fonamental en la vida quotidiana dels veïnats (botigues, farmàcies,
escoles...) la infraestructura no coordina amb la seva rellevància pel vianant.
9.1.3. Situació de les voreres després de la implantació del tramvia
Tal com està el traçat del tramvia definit en el estudi informatiu, el tramvia modificarà
gran part del carrer Llucmajor. Aquest afectarà entre altres a les aceres, per tant, s'ha de
veure com acaba l'estat de les aceres i quins punts conflictius son solucionats només pel
propi fet de construir la nostra infraestructura.
De la mateixa manera que amb el plànol de la situació actual, definirem un igual per la
situació posterior a la implantació del tramvia.

Figura 2 . Extracte del mapa de voreres després de la implantació del tramvia

9.1.4 Xarxa actual gerarquitzada
Després de definir la situació de la infraestructura, s'ha de analitzar i concretar quina és
la estructura actual de la xarxa pels vianants en la nostra zona d'estudi. Dividint en els
nivells jeràrquics definits en el primer punt d'aquest apartat definirem un plànol amb la
situació actual.
Tindrem dos eixos longitudinals principals molt clars per infraestructura i us. Son el
carrer Llucmajor i el passeig marítim. Tota la resta son carrers amb amplàries
inadequades o de us únicament pensats per residents. Hi ha punts de atracció
importants, com per exemple el propi centre sanitari primari, que no tenen una xarxa
adequada per la seva rellevància.
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Tampoc existiran itineraris transversals clars i adequats per connectar els dos eixos
principals. Aquest tipus de itinerari es molt important per donar una estructura mallada
a la xarxa. Actualment, en aquests carrers transversals de connexió, moltes vegades és
necessari caminar per la calçada al esser pràcticament impossible poder-ho fer per les
voreres, posant-se en perill freqüentment.

Figura 3. Xarxa actual de vianants

1.5. Diagnòstic
Per tant, podem concloure que 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.
El nostre objectiu primordial serà intentar redistribuir el espai públic disponible per a
facilitar la coexistència entre tots els agents presents, inclòs el vianant.
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9.2 XARXA DE BICICLETES
Continuant amb la descripció de la situació actual, definirem la situació de la xarxa per
les bicicletes. La bicicleta ha estat històricament un mitja de transport sempre marginat
en la planificació de la mobilitat urbana. Dins de la nostra cultura des de fa més de mig
segle sempre se'l ha considerat per ús recreatiu i no per la mobilitat diària. Això, es
contraposa totalment amb altres cultures que sí promouen la bicicleta, com aquelles
provinents del nord de Europa.
9.2.1. Caracterització dels diferents tipus de vies per a ciclistes
Com en el cas del vianant, seguirem la mateixa metodologia de treball. Primer de tot,
definirem els aspectes fonamentals ens els quals ens basarem per l'estudi de la bicicleta.
La identificació del tipus de via i la adaptació del barri al ús d'aquesta seran els punts
fonamentals del estudi.
En el cas de la bicicleta serà més simple la seva classificació . Els tipus de vies
considerades adequades en el estudi per als ciclistes son les següents:
1. Carril bici: calçades de ús únic per a les bicicletes. Pot estar definit per la calçada
,però haurà de estar segregada de forma adequada, o damunt de la vorera si existeix
espai suficient. S'ha considerat un ample de 0.9 metres per sentit de circulació, fent un
total de 1.8 metres per carrils de doble sentit.
2. Ciclocarrer: son carrers a on hi haurà una senyalització especial horitzontal i vertical
definint una superfície per la qual circularà la bicicleta. Comparteix calçada amb el
cotxe i la col·locació de la superfície pot esser de diverses formes. La velocitat de
circulació esta limitada als 30 km/h. és un sistema alternatiu per aquells casos a on no és
possible poder definir un carril bici i el carrer no te una IMD important.
3. Coexistència amb tramvia i/o vianants: seran aquells carrers a von els ciclistes
compartiran calçada amb els vianants i/o tramvia. No hi haurà presencia de vehicles a
combustió.

9.2.2. Xarxa de la bicicleta actual
Inicialment, per a definir la fotografia del estat actual és necessari definir com és la
xarxa en la actualitat per a la bicicleta i com aquesta està connectada amb la resta del
sistema. Com sempre, definirem un plànol explicatiu amb la situació actual de la
bicicleta subdividint amb els tipus de carrers del punt anterior.
Observarem que la xarxa actual és quasi inexistent. Tindrem un únic itinerari que
discorre pel passeig marítim bordejant tot el barri per la costa. Estarà format per un
carril bici de doble sentit i una amplada de 1.8 metres. Definint-ho des de origen oest,
el carril bici circularà pel passeig marítim fins arribar al port esportiu del Molinar. A
partir de aquest punt compartirà calçada amb el cotxe segregat per pilones.
La resta del barri no haurà cap tipus de infraestructura adaptada a la bicicleta i, a més,
amb el estat dels carrers, com ja hem dit en el apartat dels vianants, es fa difícil una
circulació segura.
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Figura 4. Red actual de bicicleta

9.2.3 Diagnòstic
Observem que no podem parlar de una xarxa. Més aviat, podem parlar de un itinerari
que transcorre a través del barri. L'objectiu és que els ciutadans puguin circular amb
bicicleta de forma lliure i segura per tot el barri, cosa que no compleix mai. I per tant,
no podem parlar de xarxa. En conclusió, haurem de planejar una xarxa quasi de zero per
dissenyar la situació futura.
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9.3. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
Un altre mitja de transport molt important per la nostra mobilitat que hem de analitzar
és el transport públic. Aquest, en la actualitat, està format essencialment per servici de
busos de línea, els quals, circulen pel corredor del carrer Llucmajor.
9.3.1. Xarxa de busos actual
Actualment, com hem indicat, tota la oferta de transport públic col·lectiu és superficial i
rodal. Servit per busos de línea de la empresa municipal de busos de Palma de Mallorca
[EMT]. Existiran quatre línees diferents de busos que circulen per el corredor del carrer
Llucmajor.
1.
2.
3.
4.

Línea 15 - Platja de Palma / Plaça de la Reina
Línea 18 - Son Riera
Línea 28 - Son Llàtzer Circular
Linea 30 - Sant Joan de Déu

Tindrem cinc parades dins del nostre barri, en les quals totes les línees esmentades
paren. Les seves localitzacions i horaris son els següents:

Origen Centro
Es Portixol
Llucmajor 58
Llucmajor 100
Llucmajor 144
La Gruta

LOCALIZACIÓN PARADAS
Origen Coll den Rabassa
Es Portixol
Llucmajor 36
Llucmajor 77
Llucmajor 105
La Gruta
Tabla 1. Localització de parades de bus

HORARIS Y FREQÜÈNCIES DE LÍNEES
Línea 15 - Platja de Palma / Plaça de la Reina
Feiners i dissabtes: Freqüència mitjana: 10 minuts




Plaça de la Reina primeres sortides: 05:45, 06:00, 06:10, 06:20 darreres sortides: 00:20, 00:40, 01:00, 01:20
S'Arenal primeres sortides: 05:50, 06:05, 06:20, 06:35 darreres sortides: 00:40, 01:00, 01:20, 01:35
Festius: Freqüència mitjana: 12 minuts




Plaça de la Reina primeres sortides: 06:00, 06:10, 06:20, 06:30 darreres sortides: 00:20, 00:40, 01:00, 01:20
S'Arenal primeres sortides: 05:50, 06:05, 06:20, 06:35 darreres sortides: 00:40, 01:00, 01:20, 01:35

Línea 18 - Son Riera
Feiners i dissabtes: Freqüència mitjana: 60 minuts




Carrer Manacor primeres sortides: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 darreres sortides: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Son Riera primeres sortides: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 darreres sortides: 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
Festius: Freqüència matins: 60 minuts, Freqüència horabaixes: 0 minuts




Carrer Manacor primeres sortides: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 darreres sortides: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Son Riera primeres sortides: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 darreres sortides: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

Son Llàtzer Circular
Horaris
Feiners, dissabtes i festius: Freqüència mitjana: 60 minuts
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Son Llàtzer primeres sortides: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 darreres sortides: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Sant Joan de Déu
Horaris
Feiners: Freqüència mitjana: 15 minuts




Plaça d'Espanya primeres sortides: 07:25, 07:40, 07:55, 08:10 darreres sortides: 21:10, 21:25, 21:55, 22:25
Can Pastilla primeres sortides: 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 darreres sortides: 21:15, 21:30, 21:45, 22:00
Festius: Freqüència mitjana: 25 minuts




Plaça d'Espanya primeres sortides: 07:40, 08:05, 08:30, 08:55 darreres sortides: 20:35, 21:00, 21:25, 22:15
Can Pastilla primeres sortides: 07:00, 07:25, 07:50, 08:15 darreres sortides: 20:45, 21:10, 21:35, 22:00
Dissabtes: Freqüència mitjana: 20 minuts




Plaça d'Espanya primeres sortides: 07:40, 08:00, 08:20, 08:40 darreres sortides: 21:00, 21:20, 21:40, 22:00
Can Pastilla primeres sortides: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00 darreres sortides: 21:00, 21:20, 21:40, 22:00

Tabla 2. Horaris i Freqüències de busos EMT en el barri del Molinar

9.3.2 Cobertura de parades
A més de saber quina és la configuració, corredors, parades, horaris i freqüències de les
nostres línees, és necessari definir quina és la cobertura que donen les línees. és a dir,
intentarem definir una primera aproximació del volum de població abastida.
Per a fer-ho, hem definit radis de influencia de 200 metres. Sabem que, fent aquesta
circumferències, las superfícies cobertes no seran les reals. Això és a conseqüència de
no considerar els itineraris reals que els ciutadans han de realitzar. De totes formes,
sempre és una bona primera aproximació per a poder situar parades i comparar diferents
alternatives.
Sabut que hi ha parades a von segons el sentit de circulació la parada està a una altura o
altre del carrer, per a definir el radi de influencia del global del corredor hem definit les
circumferències amb el seu centre al punt mitja entre parades.
Observem que la cobertura del corredor no és del tot idònia, sobretot, en el tram més
proper al Coll den Rabassa. Veurem en aquest tram que hi ha gran part dels blocs de
vivendes que no estan baix la cobertura del bus. Com a fet agreujant, existeix el fet que
les vivendes amb major densitat poblacional del barri estan localitzades just en aquesta
zona.
A més, la cobertura serà bastant deficient per a la nova urbanització planificada a Son
Bordoi. On veiem, segons la última actualització dels plànols de la urbanització, que no
cobreix en cap cas cap dels blocs de vivendes.
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Figura 5. Cobertura línees de bus de la EMT

9.3.3 Diagnòstic
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, sobretot en el tram definit entres les parades 1,2,3 i 4 del plànol. Aquest fet acaba
donant problemes a nivell d'explotació al reduir la velocitat comercial.
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9.4. XARXA VEHICLE PRIVAT
Per finalitzar el estudi dels mitjans de transport de la mobilitat quotidiana dels nostres
ciutadans s'analitzarà el vehicle privat. Per l'anàlisi d'aquesta xarxa, 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
document per a representar en conjunt totes les dades definint una fotografia global.
9.4.1 Xarxa actual del vehicle privat
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 caràcterdel 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 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 de Capità Ramonell Boix 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’enRebassa, i tot una sèrie de bucles amb signes oposats, que alhora de servir
en la circulacióinterna 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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Figura. Estat actual circulaciò trànsit

9.4.2 Afecció del projecte sobre el trànsit
En el present apartat 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.
A partir de l’estudi informatiu s’extreu el traçat de la zona 2: El 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.
Pel que fa al present estudi només tractem al traçat que es correspon amb el barri del
Molinar i que seria la segona part de la descripció del primer paràgraf del present
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apartat. És a dir es contempla la implantació del tramvia des de un cop creuada la Ma19, amb la penetració del tramvia per el carrer Ciutat de la Plata, i fins arribar abans de
creuar el Torrent Gros.

Figura. Traçat del tramvia en la zona

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 Capità Ramonell Boix. Es poden distingir fins a 5 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 executar-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.
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9.5. APARCAMENTS
Definida ja la situació actual de tots els mitjans de transport pels ciutadans en el
Molinar, només ens faltaria definir les possibilitats de aparcament existents. En aquest
punt intentarem tractar amb grans trets quines son les condicions actuals del
aparcament, sobretot, en superfície. Ens centrarem en el aparcament en superfície doncs
el nostre estudi es fonamenta en la reordenació urbana del espai públic per la adaptació
de la mobilitat a la tessitura futura. Per tant, aquell aparcament que es pot veure afectat
per la redistribució és el de superfície al ocupar espai públic.
9.5.1. Oferta de aparcament en via pública
Actualment, la presencia del cotxe quasi monopolitza el espai públic. El aparcament no
és una excepció. Considerants tots els aparcaments existents en superfície en el Molinar,
el nombre total de aparcaments mesurats son 2170 aparcaments, els quals, ocupen com
a mínim una superfície pública utilitzable de 17360 m2. De la mateixa manera, els tres
aparcaments localitzats de forma consecutiva a la zona oest del barri representen un
total de 360 aparcaments, els qual, ocupen un mínim de una superfície de 2880 m2.
Això vol dir que obtindrem un total de 2530 places en superfície ocupant un total de
20.240 m2 mínims de superfície.
Les condicions i nombre de aparcament, al igual que el propi tramat urbà, va millorant
cap a millors condicions així com et vas traslladant cap l'est. Això és a conseqüència de
la antiguitat de la zona, ja exposat en el apartat anterior. Aquest fet negatiu per a la
zona oest es compensat amb la existència dels tres aparcaments consecutius i la baixa
densitat poblacional, compensant la mancança que hi pogués existir.
9.5.2. Diagnosi
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.
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ANNEX 10. Estudi fotogràfic de punts urbanístics rellevants
En el present apartat definirem dos conjunts de fotografies:
1. Fotografies dels punts de atracció principals del barri del Molinar
2. Fotografies de avaluació de punts/carrers conflictius i a millorar
10.1 Fotografies dels punts de atracció principals

Figura 1. Centre esportiu

Figura 2. Campo de futbol situat al costat del centre esportiu
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Figura 3. Supermercat

Figura 4. Centre sanitari públic de atenció primaria (PAC)
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Figura 5. Farmacia Carrer Llucmajor

Figura 6. Parc situat al est del barri al costat del supermercat i el PAC
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Figura 7. Centre lúdic Can Sales dins del parc situat al barri est

Figura 8. Port esportiu del Portixol

Figura 9. Platja 1
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Figura 10. Teatre del mar

Figura 11. Parc devora de la escola
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Figura 12. Escola

Figura 13. Aparcament situat entre la escola i la escola d' infants

Figura 14. Escola d'infants

Figura 15. Parc al carrer Sagrera
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Figura 16. Escoleta d'infants privada carrer Vivero

Figura 17. Biblioteca municipal

Figura 18. Platja 2
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Figura 19. Platja 3

Figura 20. Pista pública de futbol sala. Situada al costat del centre per gent gran del carrer Juan Nicolau Barceló

Figura 21. Centre per a la gent gran del carrer Juan Nicolau Barceló
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Figura 22. Iglesia

Figura 23. Port deportiu del Molinar
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Figura 24. Club Social

Figura 25. Platja 4
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Figura 26. Parc del carrer de la Adoberia

Figura 26. Farmacia en el carrer de la Ciutadella

Figura 27. Platja 5
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Figura 28. Parc situat al carrer Golf de Cadis

Figura 29. Parc situat al carrer de la Gruta

14

Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del Molinar

Estudi fotogràfic de punts rellevants

10.2. Fotografies de avaluació de punts/carrers conflictius i a millorar

Figura 30. Carrer Mateu de Malferit

Figura 31. Carrer Ventada
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Figur 32. Carrer Santueri

Figura 33. Punt crític Carrer Jucmajor
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Figura 34. Carrer Ventada amb passeig marítim

Figura 35. Passeig marítim altura port del Portixol

Figura 36. Carrer de Cali
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Figura 37. Punt crític carrer Llucmajor

Figura 38. Carrer del Timó
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Figura 39. Carrer d'es Vive

Figura 40. Carrer de Josep Amengual
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Figura 42. Carrer de la adoberia

Figura 43. Carrer de la ciutadella
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Figura 44. Carrer del Rector Jaume Vallés

Figura 45. Crrer Mariscal Bartomeu Gayman

21

Estudi i remodelació de la mobilitat del barri del Molinar

Estudi fotogràfic de punts rellevants

Figura 46. Punt crític carrer Mariscal Bartomeu Gayman

Figura 47. Tram carrer Llucmajor oest, devant de zona rural
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Figura 48. Carrer Can Xandó

Figura 49. Plaça de la Font en el carrer de Timó

Figura 50. Carrer de Timó amb carrer Llucmajor
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Figura 51. Carrer Palmera

Figura 52. Born del Molinar

Figura 53. Carrer del Romager
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Figura 54. Carrer Cortecera

Figura 55. Dona amb cotxet obligada a anar per la calçada. Carrer Cortecera

Figura 56. Carrer Aurora de Picornell
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Figura 56. Carrer Aurora de Picornell amb el passeig marítim

Figura 56. Carrer Aurora de Picornell amb el passeig marítim
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Figura 57. Carrer de la palmera

Figura 58. Passeig marítim altura port del Molinar. Canvi de amplada de acera

Figura 58. Passeig marítim altura port del Molinar. Estretament de amplada de acera 1
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Figura 58. Passeig marítim altura port del Molinar. Estretament de amplada de acera 2

Figura 59. Carrer Juan Nicolau i Barceló

Figura 60. Carrer Josep Campins
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Figura 61. Carrer Mateu Malferit

Figura 62. Carrer del Alga amb passeig marítim
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Figura 63. Carrer del Alga

Figura 64. Carrer Bilbao
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Figura 65. Carrer Joan Nicolau i Barceló

Figura 66. Carrer Cal Saul
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Figura 67. Carrer de Jopep Maria Palau i Camps

Figura 68. Punt crític Carrer Llucmajor amb carrer Son Antiquet

Figura 69. Carrer Son antiquet
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Figura 70. Carrer Son antiquet 2

Figura 71. Carrer Segura
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ANNEX 11. ESTUDI DE IMPACTE AMBIENTAL
11.1. Introducció
En aquest annexa es realitzarà un anàlisi de la zona on es construirà les obres definides en
projecte, tenint amb compte el medi físic, el medi biòtic i el factor humà. A continuació es
dissenyaran les mesures preventives i correctores necessàries per la minimització dels impactes
previsibles i es distingirà entre elles les mesures concretes de caràcter executable i les de caràcter
preventiu que es plasma en obligacions, prescripcions o prohibicions a tenir en compte durant la
execució de les diferent obres. En base a l'estudi, els contractistes hauran de realitzar un pla de
vigilància ambiental per cada un dels grups de carrers licitats.
11.1. Legislació aplicable
Normativa europea

- Directiva 337/1985,relativa a la avaluació de les repercusions de determinats projectes públics i
privats en el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.
- Directiva 11/1997, relativa a la avaluació de repercusions de determinats projectes públics i
privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). DOCE-L núm.73, de
14.03.1997. Normativa estatal.
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de avaluació del impacte ambiental. BOE núm. 155, de
30/06/1986. (Incorpora la Directiva 1985/337).Pág. 8 Anexo B. Estudio de impacto ambiental.
- Ley 6 / 2001, de modificació del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de avaluació del impacte
ambiental. BOE n º 11, de 09.05.2001. (Incorpora la Directiva 1997/11).

Normativa comunitaria (Generalitat de Catalunya)
-Decreto 4/1986, de 23 de Enero, de impacte i regulació de els Estudis de avaluació ambiental.
BOCAIB de 10-2-1986

11.3. Emplaçament i marc físic
El present projecte es situa en el barri del Molinar de Palma de Mallorca, barri coster situat al est
de la ciutat de Palma limitat físicament per la mar [S], la autopista M-19 [N], el barri Coll den
Rabassa [W] i el barri del Portixol [E].
Tot el conjunt de l'obra i les licitacions corresponents es executaran en un entorn urbà de densitat
poblacional mitja. El emplaçament de les diferents actuacions serà sol urbà, doncs sempre
treballarem en via pública. Es modificar un total de 3725 metres de viari públic, subdividit en un
conjunt de licitacions de sis
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11.4. Identificació de impactes i aplicació de mesures preventives/mesures
correctores/mesures compensatories

Arqueologia y patrimoni
-

Impacte:

La existència de una església de estil romànic en un tram de actuació pot provocar danys en la
seva façana durant el procés de construcció
-Mesures preventives/correctores compensatòries:
Durant la fase de execució del tram 1.2 indicat en el pla de obra dissenyat en aquest projecte,
sempre haurà de haver un tècnic del Departament de Cultura del Ajuntament de Palma supervisant
l'estat de la façana. En el cas que es fessin danys identificables, es pararia de cop l'obra, es
mesurarien els danys i es processaria immediatament a la seva reparació.
Flora y fauna
-

Impacte:

El traçat de les noves seccions implicarà la implantació de 541 arbres.
No s'identifiquen impactes relacionats amb la fauna.
- Mesures preventives/correctores compensatòries:
Totes les obres de jardineria seran realitzades, preferentment, per un tècnic del departament de
medi ambient del Ajuntament de Palma. En cas que no fos possible es contractaria a una empresa
externa especialitzada, supervisada per l'Ajuntament de Palma.

Residus sòlids
- Impacte:
S'haurà de considerar la idoneïtat de els abocats controlats de restes de obra: neteja de equip, olis,
greixos, pintures, etc.
- Mesures preventives/correctores compensatòries:
Els abocats de restes de obra es realitzaran en contenidors específics per cada us, emplaçats en una
zona concreta per cada una de les obres licitades i correctament senyalitzades i
impermeabilitzades.
Sanejament
- Impacte:
4
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Sanejament, durant la fase de construcció, de les casetes com el menjadors, vestuaris i banys de
els treballadors.
- Mesures preventives/correctores compensatòries:
Els respectius sanejaments es abocaran a la xarxa de clavegueram, per tal cosa es haurà de
demanar una autorització de connexió mitjançant una baixant transversal, de un diàmetre mínim
de 25cm i pendent mínima de 3%. Els elements desballestament tindran sifó per cada baixant.
Contaminació atmosfèrica
- Impacte:
Contaminació derivada del transport per carretera i de maquinaria fixa en obra.
Generació de pols durant les activitats de remodelació.
- Mesures preventives/correctores/compensatòries:
Els vehicles de transport que viatgin dins dels terminis municipicals de Palma hauran de cumplir
les condicions establertes en la normativa de aplicació en materia de emisions gaseoses i renous.
Els motors fixes en obra hauran de complir les mateixes condicions que els vehicles de transport.
Es regarà amb aigua les terres periòdicament per a disminuir les emissions de pols.

Contaminació acústica
-Impacte:
Renous derivats de les activitats de construcció. Renous derivats de les activitats de transport.
- Mesures preventives/correctores/compensatòries:
Es limitarà el horari de treball de 8h del matí fins es les 21h de la nit. Es requereix un estudi de
impacte sonor per cada una de les licitacions.
La maquinaria de obra haura de limitarse a determintats valors segons la següent normativa:
La maquinaria de obra deberá limitarse a determinados valores según la siguiente normativa:
Maquinaria y equipos de obra:
Directriz 79/113/CEE, Directriz 81/1051/CEE, Directriz 85/405/CEE, Directriz 79/113/CEE.
Directriz 84/533/CEE, Directriz 85/406/CEE.
Directriz 84/534/CEE, Directriz 87/405/CEE.
Directriz 85/535/CEE, Directriz 85/407/CEE.
Directriz 85/536/CEE, Directriz 85/408/CEE.
Directriz 84/537/CEE, Directriz 85/409/CEE.
5
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Directriz 86/662/CEE, Directriz 89/514/CEE.
Afectacions a veinats
-Impacte:
Ocupació temporal de les aceres de totes les seccions que hagin de esser remodelades.
Impacte visual de les obres. Brutor de la via pública.
Vibracions produïdes per la construcció.
- Mesures preventives/correctores compensatòries:
El perímetre de les obres disposaran de tanques que no permeteixin la visualització de les activitats
que es dugin a terme en el interior de la obra.
S'haurà de rentar periòdicament la via pública del pols i residus varis.
S'haurà de complir les normatives municipals respecte a vibracions.
Il·luminaria
- Impacte:
Il·luminaria generada per les lluminàries de la urbanització superficial
- Mesures preventives/correctores compensatòries:
Es dispondrá de lluminàries amb geometries que no generin llum verticalment cap a la atmòsfera
(inclinades o amb cobertura superior).

11.5. Pla de vigilància ambiental
Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental son:
- Verificació, compliment i efectivitat de les mesures del estudi de Impacte Ambiental.
- Seguiment de impactes residuals e imprevistos que es produeixin ja començat la explotació de
la infraestructura així com afeccions desconegudes, accidentals o indirectes.
- Base per la articulació de noves mesures en funció de la eficàcia de les mesures correctores
adaptades.
1. Hauran de disposar en tot moment en les obres de bombes per evacuar l'aigua que es pugui
acumular durant possibles pluges.
2. Es controlarà que durant el trasplantament dels arbres i col·locació no sofreixin cap mal com a
conseqüencia de la manipulació.
3. S'haurà de revisar i controlar els possibles danys que es poguessin produir damunt la façana de
la església.
3. Haurà de vigilar-se que els residus sòlids i líquids, es duran a un punt verd indicat o un altre
6
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punt verd.
4. S'haurà de controlar les condicions de salubritat de la caseta del menjador, vestuaris i banys.
5. S'haurà de controlar els regs que es realitzaran per disminuir el pols de la atmosfera.
6. S'harua de controlar en tot moment els renous derivats de l'obra, identificant en cas de
superació de límits, els motius que ho varen causar i prendre mesures per a reduir-ho.
7. Es controlarà en tot moment que no accedeixi personal no autoritzat a dins de les obres. En cas
de que accedís personal no autoritzat, es detindrà en la zona de obres de forma immediata.
8. Es comprovarà que en tot moment es segueixen les exigències previstes en el estudi de impacte
ambiental. En cas de no esser així, es comunicarà al director de obra i cap de obra i es prendran
mesures adequades.
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ANNEX 12. Estudi d'alternatives
En el present annexa es definiran les alternatives plantejades per cada mode de transport. A on
avaluarem quines opcions son les més adients baix les futures condicions regnants. Això implicarà
que la nostra xarxa de xarxes haurà de complir de la forma més òptima els següents requisits.
Requisits de la xarxa de xarxes:










El traçat i característiques tipus de via definides per la infraestructura futura del tramvia no
poden esser en cap cas modificades.
Tota la mobilitat ha de esser fonamentada i redirigida cap el transport públic. El nou eix
fonamental del barri.
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.
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.
Tots el carrers hauran de complicar unes característiques mínimes pel vianant.
S'han de definir xarxes completes, tancades i connectades internament. A on podrem
diferenciar clarament la jerarquització per a cada mode de transport.
S'ha de assegurar que en els punts de major atracció de la mobilitat i en punts especialment
perillosos la seguretat vial estigui assegurada.
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.

*Els criteris de disseny, planificació i coexistència entre els diferents modes de transport estan
continguts en cada un dels corresponents apartats per cada mode de transport.
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.
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.
4

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar

Estudi d'alternatives

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.
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12.1. ESTUDI D'ALTERNATIVES XARXA VIARIA

Com a punt de partida i així com s’ha dit anteriorment, es suposa que la majoria del trànsit de pas
serà reconduït per el nou enllaç amb la Ma-19, així la resolució del problema es ressol per al
trànsit local.
Una alternativa avaluada en un primer lloc, per tal de que el trànsit principal fos per l’eix de la
segona línia de mar (carrer Bisbe Campins – Bernat Visca – Ciutadella) seria dotar-lo de doble
sentit de circulació, el que implica la supressió de l’aparcament en cordó existent. És a dir, l’eix
format per el 3 carrers anomenats, disposa actualment d’una secció amb un sentit de circulació i
un o dos cordons d’aparcament segons la secció. Aquest alternativa es descarta per l’alt nombre de
aparcament que es tindrien que suprimir (156 unitats), sense existir un espai proper per a traslladarlos.
Per altre costat, es troba convenient en tot el que sigui possible, mantenir el passeig de primera
línia amb diferents sentits de circulació, per tal de que mantingui el seu caràcter original.
Així 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 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
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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.
Per defecte, s’ha intentat mantenir els sentits originals del carrers. S’han realitzat alguns canvis on
es creia convenient per millorar l’accés a determinats punts.
S’ha d’afegir que els carrers Josep Amengual i Moragues, en els trams compresos entre el carrer
Lluchmajor i carrer Bernat Visca, seria recomanable que la circulació fos restringida per als
residents, això és a causa de que ambdós carrers finalitzen en el carrer Lluchmajor, en la zona
menor amplitud, on únicament hi ha espai per al Tramvia. Llavors en aquest tram sembla
aconsellable que el trànsit sigui nul o en tot cas el mínim possible. D’igual manera ocorre amb el
carrer Herodot.
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Figura 1. Alternativa 1 traçat viari
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Figura 2. Alternativa 2 traçat viari
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Figura 3. Alternativa 3 traçat via

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar

10

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar

Estudi d'alternatives

Balanç places d’aparcament
Amb la ocupació que es realitza per la plataforma del tramvia, es provoca la supressió de
places d’aparcament existents en el viari públic. En el present apartat es realitza un balanç amb
el recompte de places que hauran de desaparèixer per a facilitar l’ús del tramvia i alhora es
mostra la creació de noves places per a la seva compensació.

Figura 4. Aparcaments suprimits
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Per altra banda, amb les noves actuacions que han sigut proposades en l’apartat anterior, és a dir
en la creació de nous vials, s’aprofita alhora que es millora la xarxa també s’incrementen el
nombre de places d’aparcaments..

Figura 5. Aparcaments generats segons alternativa
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Com síntesi de les tres alternatives, es resumeixen algunes dades, referents a la creació del
nou vial.

Alternativa Metres xarxa Creació places Supressió places
1
2
3

nova [m]
4.900

199
aparcament
199

5.680
ocupació
(m²) 328
8.600

24 (c/Segura)
aparcament
17 (c/218)
0

Taula 1. Resum dades

Alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada és la alternativa 3. Per els motius següents:
Aparcame Aparcament
nts creats s eliminats

Ordenaci
ó del
territori

Capacitat Desplaçamen
de
t del trafic a
urbanitza fora del barri
r
0
Parcial fins
C/Segura

Cap
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

199

199

328

24

17

0

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 €

Taula 2. Avaluació de alternatives

Qualificació

Criteri

Molt bona
Bona
Dolenta
Molt
dolenta
Taula 3. Criteris de avaluació
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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.
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12.2 ALTERNATIVES XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
Primer de tot, definida la xarxa viaria futura, definirem la futura xarxa de transport públic. Es
decideix això, doncs es pren consciencia del fet que la implantació de la infraestructura del
tramvia transforma i millora la trama urbà existent. De fet, modifica les condicions de contorn
de la mobilitat del barri intensament. Això fa que totes les xarxes es modifiquin i s'adaptin a la
nova situació.
12.2.1 Alternatives de nombre i col·locació de parades
Segons el estudi informatiu es tenen, aproximadament, estudiades diverses posicions per les
estacions dels tramvies. Aquestes localitzacions no tenen en compte la longitud total de la
estació del tramvia, el traçat de la via ni com queda la cobertura del barri. Per tot això, hem de
avaluar amb detall el nombre de parades i col·locació idònia per a donar la millor cobertura amb
una bona velocitat comercial.
Per a poder fer això primer es plantegen les alternatives possibles. Fet això i considerant la
opció òptima, es farà un estudi més específic de la alternativa seleccionada trobant la seva
cobertura real sobre el barri.
La metodologia utilitzada per a poder seleccionar la alternativa és la següent:
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
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.
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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.
Cobertura del transport públic
Solució seleccionada: 4 paradas
Otra alternativa: Solució 3
paradas
Xarxa bus

577737 m^2
467861 m^2
421748.01 m^2

Taula 4. Cobertures de transport públic

Diferències respecta a la alternativa optada
Respecte a
m^2
%
Otra alternativa: Solució 3
paradas
Xarxa bus

109876
155988.99

0.23484753
0.36986301

Taula 5. Diferències de les altres alternatives amb la alternativa escollida
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Figura 7. Cobertura per alternativa 1 amb 4 parades. Òptima per cobertura
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Figura 6. Cobertura alternativa 2 amb 3 parades. Òptima segons nombre de parades.
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12.2.2 Col·locació proposta de parades, cobertura i itineraris principals
Considerant el fet, com ja hem ressaltat en la introducció del annexa, que la diferència existent
entre la velocitat comercial entre les alternatives de 3 i 4 parades en un conjunt de més de 20
parades es ínfim; els criteris fonamental de selecció de alternativa seran:



Cobertura del barri
Proximitat als punts d'atracció més importants

Alternativa 1
Alternativa 2

Cobertura Proximitat al centres de
(D=300 m) atracció principals
Quasi
completa
Total
Buits
Bona, però a major
importants distància promig
Taula 6. Avaluació de alternatives

Qualificació

Criteri

Molt bona
Bona
Dolenta
Molt
dolenta
Taula 7. Criteris de avaluació

Segons les cobertures definides, observem que la cobertura de la alternativa primera es
significativament millor que la cobertura de l'altre alternativa. S'observa en la segona alternativa
que existeixen espais buits en el tram urbà amb major densitat de població, situada just devora
del torrent en la zona Est del Molinar.
A més, també queden reflectits diversos llocs de la costa que no estarien coberts correctament
deixant grans buits. Per l'altre banda, la alternativa primera no te aquests problemes i la seva
cobertura amb distàncies de 300 metres cobreixen quasi la totalitat del barri.
A conseqüència de aquest fet diferencial marcat hem elegit la alternativa 1 com a solució
òptima.
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Figura 7. Cobertura alternativa 1 en zona de major densitat
poblacional

Figura 9. Cobertura alternativa 1 zones de platjes
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Figura 8. Cobertura alternativa 2 en zona de major densitat
poblacional

Figura 10. Cobertura alternativa 2 zones de platjes
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Figura 12. Cobertura alternativa 2 zones de platjes

12.2.3. Definició de cobertura total i itineraris de alternativa seleccionada
Elegida la alternativa òptima per el nostre tramat urbà, haurem de endinsar-nos més en la seva
cobertura total, la tipologia de parada segons les característiques de la secció del carrer i els
itineraris màxims definits pels usuaris per arribar a les parades.
Veurem que cap ciutadà resident del barri necessitarà una distància major a 400 metres per a
poder accedir al sistema. A on, més del noranta per cent ho farà a distàncies menors de 300
metres.
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 .
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Figura 13. Cobertura total del barri de la alternativa seleccionada
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12.3. ALTERNATIVES XARXA DE VIANANTS
Sabuda ja el nombre i disposició de les parades, de la mateixa manera que la xarxa del vehicle
privat i els seus itineraris principals, podrem definir la xarxa de vianants.
12.3.1. Criteris de disseny
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.
12.3.2. Xarxa futura proposta
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.
La forta component longitudinal de la mobilitat del barri, l'estretor transversal i la prorització
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
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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.
Seguint els criteris definits, hem dissenyat una proposta de la xarxa jerarquitzada. Aquesta
estarà definida i pensada per a esser aplicable segons qüestions de espai i us. Hem tingut en
compte la solució de la alternativa 3 del estudi del trànsit en el Molinar explicada en el primer
apartat d'aquest annexa. De la mateixa manera, hem tingut en compte totes les modificacions
planejades per executar en el barri pel PGOU, desenvolupades en el annexa 2 Modificacions del
viari segons el PGOU.
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. Tots aquests punts d'atracció, al
iguals que la resta, estan retratats en l'annexa 10. Estudi fotogràfic de punts urbanístics rellevant
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.
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. Normativa definida en l'annexa 9. Estudi
del disseny actual de la mobilitat al barri del Molinar.
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XARXA PRIMARIA

Figura 14. Unions transversals primaries

Figura 15. Eix Ciutat de Plata
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XARXA SECUNDARIA

Figura 16. Tram del eix secundari longitudinal interconnector de punts d'atracció

Figura 17. Eix secundari vianants transversal C/
Segura

Figura 18. Eix secundari transversal C/ Sant Marçal

26

Estudi d'alternatives

Figura 19. Xarxa planejada
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12.3.3. Elecció de alternativa 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.
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.
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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:
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.

Figura 20. Alternativa 2 Elecció de alternativa per el
traçat de eix secundari transversal en zona col·legis
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12.4. ALTERNATIVES PER LA XARXA DE BICICLETES
Ja només ens faltarà per definir la xarxa de bicicleta per a completar la nostre xarxa global pel
nostre barri. Tenint ja definides les paredes del tramvia, la xarxa de vehicles i la xarxa pel
vianant sabrem el estat que ens quedaria la xarxa i podrem saber per a von i per quin motiu
podrem planejar la nostra futura xarxa de bicicletes.
12.4.1. Criteris de disseny
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.
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. Hem de prioritzar la possibilitat de implantar carrils bici. Si no és possible s'haurà de
plantejar alternatives com el ciclocarrer o zones 30.
6. La nostra xarxa de bicicleta no ha de coincidir amb els circuits principals de cotxes pel
barri si no és amb carril bici.
7. 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.
8. 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.
12.4.2. Millora circulació pels ciclistes amb us de ciclocarrers per vies de connexió de eixos
principals
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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Figura 21. Secció en planta de ciclocarrer

12.4.3. 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.
Alternativa seleccionada
S'ha escollit la alternativa 2, doncs, a més de donar-li una estructura més reticular i millorar el
mallat de la xarxa de bicicleta, s'han definit connexions transversals entre el passeig marítim i el
carrer Llucmajor.
Al no esser tècnicament possible poder definir carrils bici per falta de amplària, s'han definit
ciclocarrers. Aquests ciclocarrers han estat dissenyats de forma que sempre es puguin tancar
circuits, donant-li així continuïtat a la xarxa i millorant la circulació. Sempre s'ha tingut en
compte en el disseny el fet de que mai han de coincidir els ciclocarrers amb els circuits
principals de circulació de vehicles. Si passés, es podria col·lapsar la circulació en les hores
punta i , amb especial rellevància, en la hora de entrada i sortida de les escoles.
S'ha prioritzar la alternativa 2 damunt de la alternativa 1, doncs, en les zones 30 es necessari la
col·locació de dispositius dissuasoris de velocitat en tots els punts de creuament importants amb
la xarxa de vianant. Aquests elements son molestos i perillosos per els ciclistes, obligant-los a
circular per la acera i, per tant, posant en perill al vianant.
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Figura 22. Ciclocarrers definits en els eixos transversals (color blau clar)

12.4.4. Alternatives de traçat entre Kotka Aguilo 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.
Una xarxa, com el seu propi nom indica, implica una interconnexió entre tots els itineraris per a
poder unir de forma continua, segura i eficient tots els punts del nostre punt d'estudi. Per tant,
s'han planejat diferents alternatives per el traçat de aquesta solució.
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.
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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.
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.
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Figura 23. Alternativa 1

Secció proposta per a la alternativa seleccionada
Amb aquesta secció complirem tots es requisits demanats per tots els nivells requerits per a
vianants, bicicleta, vehicle privat i aparcament.
Una característica especial de la nostra secció serà la metodologia de col·locació de arbres al
llarg del nostre carrer. Al disposar els nostres arbres ocupant el viari públic en la mateixa
amplada que els propis aparcaments, la col·locació del arbrat no serà de forma uniforme. En lloc
de això, es situaran en aquells llocs a on per existència de guals falti espai físic per a poder
aparcar un cotxe, però si es podrà col·locar l'arbrat. A més, sempre que no existeixi aquesta
limitació definirem una distància màxima entre eix de arbres de 10 metres. D'aquesta forma
optimitzem els espais disponibles i, a la vegada, distribuïm hombre pels vianants i ciclistes.
12.4.5. Xarxa futura proposta
Com ens succeeix amb la xarxa de vianants, seguint els vuit criteris definits anteriorment i amb
totes les xarxes ja definides menys la bicicleta, és difícilment plausible poder presentar diferents
xarxes per la bicicleta. Veurem que si hi ha actuacions puntuals que es pot avaluar quina es la
opció correcta més adient entre diverses alternatives, però en conceptes generals només podrem
definir-ho de una manera complint tots els criteris.
L'alternativa zero es considera quasi inexistent per la bicicleta. Per tant, no es tindrà en
compte. Això es pot comprovar en l'annexa 9. Estudi del disseny actual de la mobilitat al barri
del Molinar.
Xarxa futura
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
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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.

Figura 24. Eix transversal que recorre C/ Ciutat de Plata i
connecta amb centres de atracció de mobilitat

Figura 25. Connexió pel parc del Molinar i Coll den
Rabassa
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Figura 26. Xarxa de bicicletes planejada
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12.5. ALTERNATIVES PERFILS DE CARRER
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.
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.
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.
12.5.1. Discussió de les alternatives
Les seccions tipus existents son les següents:
Nivell jeràrquic local




Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual
o Secció actual amb faroles en façanes
o Secció sense aparcament
o Secció sense aparcament amb faroles en façanes
Secció de carrer 8.5m
o Secció actual
o Secció actual amb faroles a les façanes
o Secció sense aparcaments
o Secció eliminant una fila d'aparcaments

Nivell jeràrquic secundari




Secció de carrer d'ample 6.5m:
o Secció actual
o Secció actual amb faroles en façanes
o Secció sense aparcament i faroles en façanes
o Secció sense aparcament
o Secció sense aparcament de plataforma única i faroles en façanes
Secció de carrer d'ample 8.5m:
o Secció actual
o Secció sense aparcament
o Secció amb una fila aparcament, arbrat i lluminària
o Secció fila de aparcament i arbres ocupant espai de aparcament ( 1 m.l.)
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o Secció sense aparcament i paviment únic
Secció de carrer d'ample 10m:
o Secció actual
o Secció amb una fila de aparcament i arbrat
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
o Secció amb fila d'aparcament i arbrat entre aparcaments
o Secció sense aparcament i amplada de vorera 2.5 metres
Seccions especials:
o Secció carrer 8m amb ciclocalle amb aparcament
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros
o Secció carrer Llucmajor entre C/ Adoberia i el torrent Gros
o Secció passatge de vianants entre C/ Ciutat de Plata i C/ Cuba. Estat actual.
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.
o Secció C/Cuitat de Plata entre C/Llucmajor i passatge de vianants cap a Carrer
Cuba. Estat actual.
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

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.
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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.
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.
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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
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
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.
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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
 Mateixa secció en tram entre escoles i estació de servei
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12.5.2. Perfils de seccions seleccionades

Figura 27. Alternativa seleccionada per l'ample 6.5 de xarxa local

Figura 28. Alternativa seleccionada per l'ample 8.5 de xarxa local
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Figura 29. Alternativa seleccionada per l'ample 6.5 de xarxa secundaria

Figura 30. Alternativa seleccionada per l'ample 8.5 de xarxa secundaria
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Figura 31. Alternativa seleccionada per l'ample 10 de xarxa secundaria

Figura 32. Alternativa seleccionada per tram del C/Kotka de xarxa secundaria
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Figura 33. Alternativa seleccionada per eix transversal amb ciclocarrer de xarxa primària
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Figura 34. Alternativa seleccionada per eix transversal de xarxa primària

Figura 35. Alternativa seleccionada per passatge de vianants entre C/Cuitat de Plata i C/Cuba
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Figura 36. Alternativa seleccionada per C/Llucmajor entre C/Adoberia i el torrent Gros

Figura 37. Alternativa seleccionada per C/Cuitat de plata entre C/Llucmajor i passatge per vianants
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Figura 38. Alternativa seleccionada per C/Llucmajor en el tram de les escoles

Figura 29. Alternativa seleccionada per C/Llucmajor tram plataforma única entre C/Can Saul i C/Cuitat de Plata
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Figura 30. Seccions de carrer a modificar
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12.5.3. Dades principals obtingudes definides les seccions tipus seleccionades
Sabuda la nostra xarxa per cada mode i els perfils definits per cada secció necessitada de
remodelació s'han obtingut els següents beneficis per la mobilitat:

Secció tipus

Longitud total (m)
XARXA LOCAL
local 6.5m
754.44 m
local 8.5m
1352.17 m
XARXA SECUNDARIA
sec. 6.5m
472.19 m
sec. 8.5m
2197.67 m
sec. 10 m
447.56 m
sec. Kotka
666.43 m
XARXA PRIMARIA
prim. Ciclocarrer
1113.75 m
Llucmajor rural
592.49 m
passatge
57.65 m
Ciutat de plata
235.31 m
Escoles
549.37 m
plat. Única
497.81 m
ancho 8.5
788.52 m
TOTAL
MILLORES

9725.36 m

Taula 8. Longituds per cada secció tipus

Carrers que no complien
normativa
calles afectades
21
Total distàncies
solucionades
3276.21
Taula 9. Voreres que no complien amplades reglamentaries solucionades
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Red previa
Tipus de
infraestructura
TOTAL carril
bici
TOTAL
ciclocalle

m
2245
0

TOTAL
infraestructura i
xarxa bicicleta
2245
Red planteada
TOTAL carril
bici
4419.88
TOTAL
ciclocalle

1900.27

TOTAL
infraestructura
bicicleta

6320.15

TOTAL
compartido

1098.76

TOTAL XARXA
BICICLETA

7418.91

Taula 10. Comparativa amb xarxa preexistent

carril bici
Carril bici marítim

2245

Eix Kotka +
Ciutatat de Plata

1821.36

eix Parque Coll

353.52

TOTAL

4419.88

coexistència amb tramvia i vianant
Eix llucmajor
823.56

Ciclocarrers
Escoles
271.75

Parc coll den Rabassa

Ciclocarrers
transversals 1628.52

Carrer Timó. Paviment únic
Passatge devora
supermercat
TOTAL

77.34
122.49

TOTAL

1900.27

75.37
1098.76

Taula 11. Longituds del les diferents vies per bicicleta de la xarxa proposta
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Balanç de aparcaments
Secció tipus
local 6.5m
local 8.5m
sec. 6.5m
sec. 8.5m
SEC. 10m

eliminar
Nombre
parkings
eliminat
XARXA LOCAL
0
0

Nombre arradonit
0
0

0
0

78.69

78

28.17

28

fila cordo
74.59
XARXA SECUNDARIA

74

1 fila cordo
arbre cada 2
cotxes

arbre cada 2
prim. Ciclocarrer cotxes
Llucmajor rural
0
passatge
0
Ciutat de plata
1 fila cordo
Escoles
semibateria
plat. Única
0

14.27
0
0
39.21
52
0

14
0
0
33
52
0

ancho 8.5

arbre cada 2
cotxes
10.10
XARXA PRIMARIA

10

Alternativa 3 +
modificats viaris

varis (annexa
12)

514

TOTAL DE PLACES CREADES

514
225

Taula 12. Balanç de aparcaments
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Balanç arbres
Secció tipus
local 6.5m
local 8.5m
sec. 6.5m

Nombre
arbres
Nombre arbres arradonit
XARXA LOCAL
0
0
0
0
XARXA SECUNDARIA
0
0

0
0
0

sec. 8.5m

arbre cada 2
cotxes

169.0515385

169

SEC. 10m

arbre cada 2
cotxes

34.42769231

34

arbre cada 2
cotxes
51.26384615
XARXA PRIMARIA

51

Kotka Aguiló

prim. Ciclocarrer
Llucmajor rural
passatge
Ciutat de plata
Escoles

arbre cada 2
cotxes
cada 10 m.l.
cada 10 m.l.
cada 10 m.l.
cada 10 m.l.

85.67
59.249
5.765
23.531
54.937

85
59
5
23
55

ancho 8.5

arbre cada 2
cotxes

60.65

60

TOTAL ARBRES PLANTATS

541

Taula 13. Balanç d'arbres
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Balanç m^2 creats de acera

Secció
tipus
local 6.5m
local 8.5m
sec. 6.5m
sec. 8.5m
sec. 10m
Kotka
Aguiló
prim.
Ciclocarrer
Llucmajor
rural
passatge
Ciutat de
plata
Escoles
plat. Única
ancho 8.5

VORERA ESQUERRA
Amplad m^2 de
a
acera
Amplada planeja ampliats
actual
da
m.l.
XARXA LOCAL
0.6
0.9
0.3
0.6
0.9
0.3
XARXA SECUNDARIA
0.6
1.75
1.15
0.6
2.4
1.8
1.5
3
1.5
0

m^2 de
acera
ampliats Amplad
TOTALS a actual
226.33
405.65

0.9
0.9

543.018
3955.80
671.34

0.9
0.9
1.5

2.55
2.55 1699.39
XARXA PRIMARIA

0

0.6

2

2
2
3
2.5
2.5
0.6

VORERA DRETA
Amplad
m^2 de
a
m^2 de acera
planeja acera
ampliats
da
ampliats TOTALS
XARXA LOCAL
0.9
0
0
0.9
0
0
XARXA SECUNDARIA
1.75
0.85
401.36
1.3
0.4
879.06
2
0.5
223.78
2.55
2.55 1699.3965
XARXA PRIMARIA

1.4 1559.25

0.9

1.2

0.3

334.12

2
3.7

0
1.7

0
98.005

1.5
0

4
0

2.5
0

1481.22
0

6
2.5
5.5
2

3 705.93
0
0
3 1493.43
1.4 1103.92

3
5
2.5
0.9

2.8
8
5.5
1.2

-0.2
3
3
0.3

-47.062
1648.11
1493.43
236.55

TOTAL CREATS ESQUERRA

12462.0

TOTAL CREATS DRETA

TOTAL DE METRES CUADRATS DE ACERA CREATS

8349.99
20812.0

Taula 14. Creació de m^2 de voreres
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ANNEX 13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
REMODELACIÓN VIARIO
TIPOLOGÍA DE SECCIÓN
Sección local 6.5m
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
farola fachada
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
TOTAL
Sección local 8.5m
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
TOTAL
Sección secundaria 6.5m
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
farola fachada
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
TOTAL

Precio [€]
1.19
2.82
7.58
25.58
2
3.09
0.8
2.21
1.77
27.83
90.95
165.82
1.19
2.82
7.58
25.58
2
3.09
1.6
2.22
1.78
27.83
91.77
167.46
11.29
2.82
7.58
25.58
19
29.37
2.22
1.77
27.83
143.54
271
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Sección secundaria 8.5m
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

11.29
2.82
7.58
25.58
19
29.37
0.8
0.93
2.22
1.78
27.83
49.76
195.03
373.99

Sección secundaria 10 m
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

11.88
2.82
7.58
25.58
20
30.92
0.8
0.93
2.19
1.75
27.83
63.9
212.26
408.44

Sección secundaria Kotka
Excavación caja acera
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

33.5
51.79
0.8
2.21
1.76
27.83
49.74
187.53
355.16

4

Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar

Sección primaria Ciclocarrer
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

Justificació de preus

8.32
2.82
7.58
25.58
14
21.64
0.8
0.93
2.22
1.78
27.83
49.61
179.18

Sección primaria Llucmajor torrent Gros
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Farola 150w
Farola 70w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

14.85
2.82
7.58
25.58
25
38.65
2.22
2.22
1.77
55.66
64.73
257.16
498.24

Passatge Ciutat de Plata
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Farola 150w
Farola 70w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

16.04
1.41
3.79
12.79
27
41.74
1.93
1.93
1.54
55.66
56.37
228.25
448.45

Sección primaria Ciutat de plata
Arranque de bordillo

34.45
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Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera

Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Farola 70w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL
Sección primaria Escoles
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera

Justificació de preus
2.82
7.58
25.58

58
89.67
0
0.93
2.18
2.18
1.74
55.66
63.53
360.4
704.72
17.82
1.41
3.79
12.79

Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Farola 70w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

30
46.38
0.93
2.19
2.19
1.75
55.66
63.89
246.84
485.64

Sección primaria plataforma Única
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera
Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Borrado de vial con fresadora
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
TOTAL

4.75
2.82
7.58
25.58
8
12.37
0.93
1.75
27.83
107.69
199.3
6
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Sección primaria ancho 8.5
Arranque de bordillo
Excavación caja acera
Recorte con disco acera
excavación zanja acera

Justificació de preus

8.32
2.82
7.58
25.58

Bordillo prefabricado
Solera de hormigón
Pavimento Panot
Banda 0.15 aparcamiento blanco diurno
Borrado de vial con fresadora
Farola 150w
Desmontaje de farola
Canalización de red de alumbrado
Suministro y plantado de arboles
TOTAL

14
21.64
0.8
0.93
2.2
1.76
27.83
49.46
179
341.92

INTRAESTRUCTURA PARA BICICLETA
TIPOLOGÍA DE SECCIÓN
Sección secundaria Kotka. Carril bici
Riego de adherencia
Capa de rodadura
Pintura de carril bici
TOTAL
Sección primaria Ciutat de plata.Carril bici
Riego de adherencia
Capa de rodadura

Pintura de carril bici
TOTAL
Eje parque Coll den Rabassa. Carril bici
Riego de adherencia
Capa de rodadura
Pintura de carril bici

TOTAL

Precio [€]
0.7
9.25
7.52
17.47
0.7
9.25

7.52
17.48
0.7
9.25
7.52

17.47

Sección primaria Escoles. Ciclocarrer
Pintura de carril bici
TOTAL

6.27
6.27

Sección primaria Ciclocarrer
Pintura de carril bici
TOTAL

6.27
6.27
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ANNEX 14. REVISIÓ DE PREUS
Segons el article 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del sector Públic: “La
revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los
Términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado,
al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación.
En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán
excluidos de la revisión.” En conseqüència, i donat el plaç de execució previst per les obres, el
contracta estirà sotmès a revisió de preus.

Damunt el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, se elegeix la fórmula de revisió de preus nº4
que es defineix com:

Obres de fábrica en generl. Obres amb predomini de les fábriques. Obra de formigó. Ferms amb
paviments de formigó hidràulic. Obres accessòries. Infraestructura amb obres de fàbrica normals.
Obres de risc amb instalacions i serveis.

Con:

Kt = Coeficient teòric de revisió per el moment de execució t
Ho = Índex de cost de la ma de obra en la data de licitació
Ht =Índex de cost de la ma de obra en la data de execució t.
Eo = Índex de cost de energia en el moment de la licitació .
Et = Índex de cost de energia en el moment de la execució t.
Co =Índex de cost de ciment en el moment de la licitació.
Ct = Índex de cost de ciment en el moment de la execució t.
So = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de la licitació.
St = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de la execució t.
Mo = Índex de cost de fusta en moment de licitació.
Mt = Índex de cost de fusta en moment de execució t.
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ANNEX 15. Pla de obra
Per a poder fer realitat la nova mobilitat, ha de esser per força planejada la forma amb la
qual desenvoluparem les obres necessàries. Primer haurem de indicar el fet que, per el
tamany complexitat i grau de intromissió en la vida quotidiana del barri, serà necessària
la subdivisió del tot el conjunt de l'obra en diferents licitacions.
15.1. Blocs licitats
Aquestes licitacions en conjunt representaran la total remodelació del viari públic i
infraestructura per la bicicleta que han estat definides en el present projecte. Per més
informació, mirar l'annexe 12. Estudi de alternatives.
Les superfícies urbanes subdividides per a esser subdividides en blocs son les següents:
Tram Torrent Gros: tram amb més concentració de població
Carrers N-S: C/ Golfo de Cadis i C/ Adoberia
Carrers E-W: C/ Llucmajor i Passeig marítim
Tram escoles: tram més rellevant en l'aspecte de atracció de mobilitat.
Carrers N-S: C/Adoberia i C/Aurora Picornell
Carrers E-W: C/ Llucmajor i Passeig marítim
Tram Barri antic & tram nord del barri:
Tram Barri antic:
Carrers N-S: C/Aurora Picornell
Carrers E-W: C/ Llucmajor i Passeig marítim
Tram nord del barri:
Carrers N-S: C/Aurora Picornell i C/Cuitat de Plata
Carrers E-W: C/ Llucmajor
Traçat tramvia: seran totes les actuacions damunt del viari públic que han estat definides
al llarg de tot l'eix del tramvia i els seus voltant. S'inclourà la infraestructura per la xarxa
de bicicletes.
Alternativa seleccionada per la desviació del tràfic: en el moment que es liciti i
construeixi la alternativa considerada com a idònia per la desviació del tràfic, definida
en el primer apartat de l'annexa 12, es farà segons la secció definida en el present
document. . S'inclourà la infraestructura per la xarxa de bicicletes.
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Infraestructura per la xarxa de bicicletes: inclourà tota aquella part de la xarxa de
bicicletes no inclosa en els blocs Traçat tramvia i Alternativa seleccionada per la
desviació del tràfic.
15.2. Criteris
1. Mentre no es construeixi el tramvia, la ampliació del carrer Kotka de la alternativa 3
i la sortida de la M-19, no s'instauraran els nous circuits de circulació. Això fa que
els carrers interior, tindran molt poca IMD fins que es faci.
Conclusió: s'han de licitar i construir les actuacions en carrers interns del barri abans
del tramvia, la ampliació del carrer Kotka de la alternativa 3 i la sortida de la M-19.
2. Infraestructura per bicicletes:
a. El disseny de seccions està fet per no generar interferències amb el tràfic
amb la construcció del carril bici, sigui quin sigui.
b. Els ciclocarrers estan establerts en carrers de poc IMD sigui abans o després.
Però per donar-li coherència a l'hora de implantar la infraestructura per la
bicicleta, es farà conjunt amb els carrils bici.
3. Remodelació dels carrers: s'hauran d'implantar les seccions projectades en els trams
indicats. L'ordre jeràrquic també tindrà rellevància en l'ordre de execució segons
sigui primari, secundari o local el tram.
Conclusió: la xarxa de bicicleta s'implantarà posteriorment a la remodelació del barri i
durant o després de l' implantació del tramvia i les modificacions viaries.
15.3. Pla d'obra
Aleshores tenint amb compte els conjunts licitats definits i els criteris de definició el pla
d'obra a seguir és el següent:
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.
Duració estimada: SET (7) MESOS
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2. Licitació i execució del tram Tram barri antic & nord
Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i
local.
Duració estimada: SET (7) MESOS
3. Licitació i execució del tram Tram Torrent Gros
Remodelació dels trams de carrer indicats de la xarxa primària, secundaria i
local.
Duració estimada: SET (7) MESOS

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.
Duració estimada: QUATRE (4) MESOS
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.
Duració estimada: CINC(5) MESOS Y QUINCE (15) DÍAS
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.
Duració estimada: CINC (5) MESOS Y VINT (20) DIES.
DURACIÓ TOTAL DE L'OBRA: DOS (2) ANYS I DOS (2) DIES
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Figura 1. Plan de obra
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Figura 2. Carrers de implementació de seccions seleccionades
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ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
16.1 Objecte del estudi
El present estudi està encaminat a evitar els riscs de accident i malalties professionals que es
puguin derivar dels treballs per executar el projecte.
Tot això s'efectuarà sabent les directrius que es varen establir en el Real Decreto 1627/1997 de 24
de Octubre de 1997, publicat en el BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997, en el que es defineixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
16.2. Justificació de estudi bàsic
La redacció de un estudi bàsic de justificació segons el que especifica en el apartat 2 del Art. 4 del
Real decreto. A continuació es descriuen els requisits sol·licitats:
A/Pressupost de execució.
B/ Plaç de execució i quantitat de treballadors. El nombre de treballadors i/o empleats en algun
moment es igual o supera a vuit treballadors.
C/ Volum de ma d'obra. Es considera un volum de ma de obra de fins a vuit treballadors.
16.3. Disposicions generals
Es tindran en compte totes les recomanacions descrites en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, per el qual es estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, especialment el que estableix l'article 6 de la Llei 31/1995 de 8 de noviembre, de
prevenció de riscos laborals.
De la mateixa manera, també es tindran en compte les directrius i criteris de caràcter general sobre
accions de matèria de seguretat i salut referides a mesures de protecció enfront a accidents i
situacions de risc definides en la Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, així com en el Convenio
número 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de Junio de 1985.
16.3. Característiques de l'obra
L'obra estarà conformada per la remodelació del barri del Molinar per adaptar i millorar la
mobilitat per la futura implantació de una infraestructura de tramvia per l'eix principal del barri.

16.4 Riscos
Riscos professionals
Empresonament per maquinaria i vehicles. Esser embasti't per maquinària i vehicles. Accidents de
vehicles per excés de carga. Caiguda i bolcat de vehicle.
Caiguda de persones a nivell.
Caiguda de persones a distint nivell. Caigudes de materials.
Caiguda de útils.
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Cops i torsades en peus i manis. Ferides en peus i mans.
Ferides per maquinaria de call.
Erosions i contusions en la manipulació de materials. Cremades.
Bolcada de peces prefabricades. Sobreesforços.
Projecció de partícules en els ulls. Explosions imprevistes. Emanacions.
Incendi. Intoxicació. Electrocucions.
Rotura de conduccions de aigua, gas, electricitat, etc.
Renous.
Cops contre objectes. Atropellaments i col·lisions. Pols.

Riscos i danys a tercers
Els riscos i danys a tercers en la execució dels treball poden produir-se per l circulació de terceres
persones a lobra iniciada ja les activitats. Per tant, es considero zona de treball aquella a on es
localitzi la maquinari, vehicles i operaris treballant; i zona de perill, una franja de aproximació de
3 metres envoltant la primera zona.
S'impedirà el accés de tercers, annexes a l'obra, mitjançant tanques. Els riscos de danys a tercers
poden esser els següents:
Caiguda al mateix nivell
Caiguda de objectes
Atropellaments motivats per desviaments de carreteres.
Prevenció de riscos professionals
La organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxim
possible.
Proteccions individuals
Les proteccions individuals son, com a mínim, les següents:
Cascs de seguretat no metàlics, clase N, aïllats per baixa tensió, per tots els operaris, incluïts
visitants.
Botes de seguretat classe III, per tot el personal que manegi carga pesada. Guants de us general
antitall per l' utilització de material i objectes. Mono de color groc viu.
Botes de aigua homologades per treballadors en terres enfangats o mullats.
Ulleres contra impacte i antipols en totes les operacions en que puguin produir-se despreniments
de partícules.
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Cinturó antivibració.
Mascara antipols. Filtres per mascares. Protecció auditiva.
Mànigues guardapit reflectants per le spersones de protecció.

Protecció col·lectiva
Senyalització general:
Senyals de "Ceda el paso" en sortides de vehicles. Entra i sortida de vehícles.
Obligatori l'us des casc, maquinari pesada en moviment. Prohibició el pas de tota persona externa a
l'obra. Senyalització vertical i horitzontal específica de obras. Instalació eléctrica.
Conductor de protecció i pica en placa de toma de terra. Esbrossat i explanació.
Avisador acústic en máquines. Instal·lacions d'aigües.
Vàlvula aintiretrocesos en mangueres. Protecció contra incendis i explosius.
Extintors portàtils del tipus o marca homologats segons CIP/82.

Formació
Tot el personal ha de rebre al ingresar a l'obra, una exposició de els mètodes de treball i els riscos
que aquests duen, junt amb les mesures de seguretat que serà precis utilitzar.
Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposa de una farmaciola que contindrà el material especificat en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asistènci a accidentats
Serà precis informar en la obra sobre el emplaçament de diferents Centres Médics (com el PAC del
propi barri), a on es tindran que traslladar tots els accidentats per el més rápid i efectiu tratament.
Es disposarà dins la obra i en un bon lloc visible, una llista de telèfons i direccions de els servicis
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. per agarantir un ràpid i adequat transport de els
posibles accidentats en els Centres de Asistència.

Prevensió de riscos i danys a tercers
De analitzarà els accesos naturals a la obra i es prohibirà el pas a tota eprsona externa a la mateixa.
Es disposaran els tancaments necessaris per tal fet.
Abonament dels treballs de seguretat i salud
Per el abonament de els treballs de Seguretat i Salud s'ha habilitat una partida alçada a justificar de
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execució material de 750.000,00 €. Representa quasi el 4% del pressupost total del PEM però s'ha
considerat adient tenint en compte les condicions urbanes i densitat poblacional que envolten les
obres
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