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En aquest document s’inclouen els criteris que des de les diferents vessants
(socio-econòmiques, territorials, de seguretat, mediambiental, etc.) justifiquen la
necessitat d’actuar sobre la xarxa de carreteres de l’illa de Menorca i justifiquen
l’execució de noves vies.

La xarxa objecte d’aquest document s’explicita a continuació:
Me-1: Carretera General (de Maó a Ciutadella)
Me-2: de Maó a es Castell
Me-3: de Maó a la Mola
Me-4: d’es Castell a Trepucó
Me-5: de Maó a es Grau
Me-6: de Sant Lluís a es Castell
Me-7: de Maó a Fornells
Me-8: de Maó cap a Sant Lluís fins a Alcalfar
Me-8R: Accés a l’Aeroclub
Me-9: de Me-7 a na Macaret
Me-10: de Sant Lluís a Binisafullet
Me-11: de Me-9 a Addaia
Me-12: de Maó a Cala en Porter
Me-13: de es Mercadal al Toro
Me-14: de Me-1 a l’aeroport
Me-15: de es Mercadal a Fornells
Me-16: de Me-1 a Me-18 (AlaiorMigjorn)
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Me-18: de es Mercadal a Sant Adeodat
Me-20: de Ferreries a es Migjorn
Me-22: de Ferreries a Santa Galdana
Me-24: de Ciutadella a Artrutx
RC-1: Ronda Nord de Ciutadella
RC-2: Ronda Sud de Ciutadella
RM: Ronda de Maó
Cf1: Cap de Favàritx
Cf2: Ràdio far Maó
Cf3: Cap de Cavalleria
Cf5: Punta Nati
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1. PRINCIPIS I OBJECTIUS

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA
Volum II. Memòria justificativa

6

És important contemplar aquest Pla Director, no només com una relació
d’actuacions, sinó com un document estratègic que ha de permetre configurar
la xarxa futura de carreteres de l’illa de Menorca.
L’horitzó del Pla es situa a l’any 2018, per tant, és fonamental per aconseguir la
consolidació i adequació de les propostes a la xarxa de carreteres, contemplar
els següents principis estratègics:
Ö Incrementar la seguretat viària reduint el risc d’accidents dels
usuaris de la xarxa.
Ö Compatibilitzar la millora de la xarxa viària amb el respecte i
protecció del mediambient i del Patrimoni Natural de l’illa.
Ö Oferir als ciutadans una xarxa de carreteres acord amb el nivell
de vida dels propers anys.
Ö Equilibrar el territori i la comunicació entre les diferents
poblacions.
Ö Contemplar la resta de mitjans de transport dins de la política
global de comunicacions, elevant-los a nivells similars.
Ö Garantir un model de mobilitat sostenible socialment just.
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Sota aquests principis estratègics, els objectius del Pla es poden agrupar en
dos grans blocs:

1. Objectius de caràcter funcional
Ö Millorar la seguretat viària, avançant de forma proactiva, per tal
que coordinant-se amb altres organismes competents, es
desenvolupi un Pla Integral de Seguretat Viària, definint objectius
quantificables que permetin la millora d’aquest conflicte en la
xarxa de carreteres.
Ö Millorar el rendiment i aprofitament de la xarxa existent
mitjançant la conservació òptima de ferms, la millora de la
senyalització i dels elements complementaris.
Ö Avançar en la gestió tecnològica de la xarxa de carreteres de
l’illa, mitjançant l’aplicació de moderns sistemes de gestió i a partir
del

coneixement,

de

manera

permanent,

de

les

seves

característiques i estat.
Ö Prioritzar les actuacions en funció d’objectius d’accessibilitat, de
millora de les característiques i prestacions de la xarxa existent, i
propiciant actuacions de caire territorial que ofereixin un concepte
homogeni i equilibrat de la Xarxa de Carreteres de l’illa de
Menorca.

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA
Volum II. Memòria justificativa

8

2. Objectius de caràcter paisatgístic
Ö Millorar la qualitat ambiental de l’entorn de la xarxa de carreteres,
preservant-la i minimitzant els impactes sobre l’entorn
Ö Subratllar i recuperar el valor paisatgístic real i potencial de la
xarxa de carreteres
Ö Treballar en la definició i integració de les plataformes viàries amb
el seu entorn.
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2. ABAST I PRINCIPALS ACTUACIONS
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El Pla Director de Carreteres de l’illa de Menorca per al període 2009-2018 ha
de permetre garantir una mobilitat sostenible en el conjunt de l’illa.
Per això les perspectives financeres, a partir de l’aprovació de la Llei 16/01, de
14 de desembre, d’Atribució de Competències als Consells Insulars en Matèria
de Carreteres i Camins permeten assolir-lo en la seva totalitat i, en tot cas,
podran ser complementades amb convenis amb altres Administracions o
aportacions de fons estructurals Comunitaris.
No obstant, amb les previsions econòmiques en el moment de la confecció
d’aquest document, es pot garantir un ampli desenvolupament del que s’ha
programat.
D’acord amb l’anterior es pot establir que a la finalització del present Pla
Director de Carreteres 2009-2018, la situació de la xarxa de carreteres de l’illa
de Menorca serà la següent:

Noves carreteres
- Variant de Ferreries (en execució)
- Nova circumval·lació de Maó
- Variant de la Me-8 (Carretera de St. Lluís)
- Variant d’Es Mercadal
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Condicionament de carreteres
- Me-8 (Carretera de St. Lluís)
- Me-4 (Es Castell-Trepucó): connexió amb la Me-8 (Carretera de St.
Lluís)
- Me-6 (St. Lluís-Es Castell): connexió amb la Me-8 (Carretera de St.
Lluís)

Pla de carrils addicionals per a vehicles lents i canvis de sentit
a la Carretera General (Me-1)
- Ampliació de 2,2 km dels carrils lents actuals
- Construcció de 8,17 km de tercers carrils
- Construcció de 8 canvis de sentit

Noves rotondes a la Carretera General (Me-1)
-

Cruïlla de la Me-1 amb la Me-14 (aeroport)

-

Accés Est d’Alaior

-

Cruïlla de la Me-1 amb la Me-16 (Alaior-Migjorn)

-

Es Mercadal: cruïlles de la Me-1 amb Camí d’en Kane; i Me-1 amb c. Pla
de ses Eres)

-

Cruïlla de la Me-1 amb la Me-22 (Ferreries-Sta. Galdana)
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Noves rotondes a la Xarxa Sud-est
-

Cruïlla de la Me-6 amb l’accés a Trebelúger

-

Cruïlla de la Me-6 amb la carretera d’es Castell amb Sol de l’Est (Cala
Sant Esteva)

-

Cruïlla de la variant de la Me-8 amb la zona de l’Aeròdrom i amb la Me-8

-

Cruïlla de la variant de la Me-8 amb l’accés del Polígon Industrial de
Sant Lluís

-

Vial de connexió de la Me-12 amb el viari de l’Hospital (dues rotondes)

Altres millores puntuals a la xarxa (punts conflictius, rasants,
vorals, senyalització, il.luminació, visibilitat ...)
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3. METODOLOGIA
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El Pla Director Sectorial de Carreteres de l’illa de Menorca (PDSC) s’elabora
per al període 2009-2018 i apareix com a resposta a la necessitat de
modernitzar la xarxa, adaptant-la a la demanda real, sota el principi de
minimitzar els recursos invertits per maximitzar les rendibilitats obtingudes,
sense oblidar la necessitat de garantir un creixement sostenible conseqüent
amb el territori.

És a dir, l’objectiu general del PDSC és ordenar la xarxa de carreteres de l’illa,
per tal d’aconseguir una infraestructura viària que respongui a les necessitats
de la població i permeti la circulació viària amb les degudes condicions de
seguretat, tenint en compte les circumstàncies socio-econòmiques de l’illa i
respectant les característiques de sostenibilitat de la mateixa.

Per assolir aquest objectiu, cal en primer lloc, conèixer quina és la realitat
actual de la xarxa, en quant a utilització i estat, així com la seva interrelació
amb l’entorn.

L’anàlisi d’aquesta realitat es complementa amb una prognosi de la situació
futura de les variables indicatives de les diferents necessitats durant el període
de validesa del Pla.

A partir de l’anterior ha estat possible definir les mancances que en matèria
d’Infraestructures i Seguretat Vial pateix la xarxa de carreteres de l’illa de
Menorca, fonamental per a definir les propostes d’actuació, d’acord amb els
objectius programats que es poden resumir en la consecució d’una xarxa que
sent socialment integradora de totes les poblacions possibilita a la vegada un
desenvolupament econòmic, racional i equilibrat, sempre respectant la qualitat
ambiental de l’illa de Menorca.
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A més de definir les actuacions que cal portar a terme, s’estableixen els
terminis d’execució, d’acord amb les prioritats establertes i els recursos
pressupostaris disponibles, prèvia quantificació econòmica de les actuacions
programades.
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4. DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ
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El Pla Director Sectorial de Carreteres de l’illa de Menorca (PDSC) pretén
objectivar les actuacions a realitzar en funció d’una sèrie de paràmetres mínims
que hauran de complir els diferents trams de la xarxa de carreteres. Els trams
que no acompleixin en l’actualitat els esmentats paràmetres mínims es
catalogaran, en aquest Pla Director, com a trams en els que cal intervenir.

La definició d’aquests paràmetres s’emmarca dins de les directrius que
configuren el Pla i que s’agrupen en quatre grans blocs:



De Disseny



De Seguretat Viària



De Sostenibilitat



De Mobilitat

4.1. DIRECTRIUS DE DISSENY
Els criteris tècnics de disseny es defineixen amb l’objectiu d’homogeneïtzar les
característiques i paràmetres de la xarxa de carreteres, per a facilitar la
redacció dels projectes.

Les bases tècniques per a la elaboració dels projectes seran les
recomanacions sobre carreteres de l’Estat, que es recullen al “Document III.
Normativa”, adaptades a les peculiaritats de l’illa.

No obstant, per adaptar el disseny de les vies a la realitat de l’illa, s’han distingit
les vies principals d’aquelles secundàries o locals, en base a la IMD que
registren. L’objectiu es dotar d’una capacitat suficient a les vies que, per la seva
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importància dins la xarxa, necessiten una amplada de secció i un nombre de
carrils determinats, mentre que a la resta del viari el disseny ha de produir el
mínim impacte possible, minimitzant l’oferta tant en nombre de carrils com de
secció.

Amb els objectius assenyalats, cal dotar de característiques especials a la Me1, així com a la resta de vies de la xarxa principal. D’aquesta forma, es
distingiran les següents categories:

Ö Carreteres amb una IMD superior a 10.000 veh./dia durant tots els
mesos de l’any. Corresponen a les carreteres Me-1 (Carretera General),
Me-2 (Maó-Es Castell) i Me-8 (Maó-St. Lluís).
Ö Carreteres amb una IMD superior a 5.000 veh./dia durant tots els mesos
de l’any i superior a 10.000 veh./dia almenys durant 3 mesos. Dins
d’aquests valors es troben les carreteres Me-12 (Maó-Cala en Porter) i
Me-24 (Ciutadella-Artrutx).
Ö Carreteres amb una IMD inferior a 10.000 veh./dia durant tots els mesos
de l’any. Inclou la resta de vies de l’illa. No obstant, a l’IMD d’agost de la
ctra. Me-10 (St. Lluís-Binissafullet) s’obté un valor superior a 10.000
veh./dia.

A continuació es descriuen els criteris de disseny inclosos en aquest Pla
Director, que depenen de la tipologia de via definida.
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4.1.1. Secció tipus, velocitat, pendent i radi
D’acord amb la Norma 8.1-I.C, de traçat, es determinen els següents
paràmetres, que en el cas de les carreteres amb una intensitat de trànsit més
reduïda, s’han adaptat a les condicions de l’entorn i de disseny actuals. Convé
assenyalar l’obligatorietat d’acompliment a les noves vies que es projectin,
mentre que a les vies existents en què s’hagin de modificar les condicions de
disseny es preveu una adaptació a mig-llarg termini quedant recollit al Catàleg
d’Actuacions els trams en el que cal intervenir. En el cas de la Ctra. Me-1, per
les seves condicions estratègiques dins la xarxa de l’illa, al capítol 5 se’n
detallen altres característiques específiques.
> 5.000 i >

IMD (veh./dia)

> 10.000

Amplada carril (m)

3,5

3,25-3,5

3,25-3,5

Amplada voral (m)

1,5-2,5

1-1,5

0,5-1

90

90

90

450

450

250

Pendent màxima (%)

4%

4%

4%

Calçada mínima (m)

7

6,5

6,5

Plataforma mínima (m)

7/10

6,5/8,5

6,5/7,5

Velocitat genèrica
(km/h.)
Radi mínim en planta
(m)

10.000

< 10.000
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•

Nombre de carrils

Com a norma general, el traçat de les carreteres s’ estableix en 1 + 1 carril, per
a les vies amb més de 10.000 veh./dia almenys durant tres mesos de l’any,
d’acord amb la Norma 3.1-I.C, de Traçat, i segons les característiques del viari
existent. A les vies amb una intensitat de trànsit inferior a 10.000 la secció
màxima és d’ 1 + 1 o bé d’ 1 carril, en aquells casos en què actualment sigui
aquesta la secció. Aquesta norma és aplicable al conjunt de vies amb traçat
interurbà, mentre que pels trams que transcorren per sòl urbà els criteris de
disseny s’estableixen al capítol 4.2.4. Actualment la secció al conjunt de la
xarxa integrada en el Pla Director presenta aquesta secció, establint-se la
recomanació de no superar, en la secció tipus, els dos carrils.
•

Amplada de carrils

En les carreteres amb una intensitat de trànsit superior a 10.000 veh./dia durant
tots els mesos de l’any l’amplada tipus de carril s’estableix en 3,5 m, mentre
que a la resta de vies l’amplada es recomana amb un mínim de 3,25 m, i un
màxim de 3,5 m. Aquestes paràmetres responen a raons de seguretat viària,
amb un mínim d’amplada per a garantir la seguretat en vies on circulen vehicles
pesants, i un màxim per tal de limitar físicament la velocitat de circulació.
Aquests paràmetres exigeixen actuacions en alguns trams interurbans, que
queden recollits al catàleg d’actuacions.
•

Amplada de vorals

Es considera necessari incorporar dos vorals al màxim nombre de trams
possibles, per raons de seguretat viària: aturades involuntàries, augment de la
visibilitat, fluïdesa en l’avançament, seguretat dels vehicles pesants i circulació
de ciclomotors són alguns dels principals motius pels quals s’aconsella dotar de
vorals a totes les vies interurbanes.
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En quant a la secció del voral, aquest variarà en funció del tipus de via, la IMD
registrada i les possibilitats de l’entorn, especialment en aquells espais on
suposi un augment de l’impacta ambiental i paisatgístic. S’estableixen els
següents valors:


Me-1: aquesta via és objecte d’una proposta específica, on es proposa
un voral de 2,5 m a cada banda de la carretera.



Resta de carreteres amb una IMD superior a 10.000 veh./dia durant un
mínim de 3 mesos l’any: l’amplada mínima del voral s’estableix en 1m,
tot i que, a les noves vies projectades es recomana un voral d’1,5 m a
cada banda, sempre i quan les condicions de l’entorn no ho
desaconsellin.



Carreteres amb una IMD inferior a 10.000 veh./dia: és desitjable un
mínim de voral de 0,5 m a cada banda, i de fins a 1 m si les condicions
de l’entorn ho permeten.

4.1.2. Carrils addicionals
Segons la Llei de Carreteres, s’estableix un únic carril per sentit a la secció
tipus de les carreteres convencionals de calçada única. A més, en rampa i
pendent es pot afegir un carril addicional si el nivell de servei disminueix per
sota del nivell D (velocitat superior a 80 km/h.) o E (velocitat inferior a 80
km/h.), o el pendent és superior al 4-5%.
En el cas de la xarxa de Menorca, només es detecta un nivell de servei o un
pendent superior al 4-5% que justifiqui la implantació d’un tercer carril a les
carreteres Me-1 i Me-8. D’altra banda, la majoria de vies on el nivell de servei
disminueix per sota d’aquests valors travessen zones urbanitzades. Per
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aquests motius, només s’aconsella la incorporació de carrils addicionals en
rampes i pendents a la Ctra. Me-1, que tindrà un tractament especial (vegeu
cap. 5.1). A la Ctra. Me-8 es planteja una actuació integral que es recull al
capítol 5.2

4.1.3. Accessos a finques i camins rurals
Com es desprèn de la diagnosi, al conjunt de la xarxa es detecta un important
nombre d’accessos rurals i privats que repercuteixen negativament sobre la
seguretat viària, dificultant la circulació i augmentant els recursos que s’han de
destinar a la gestió del viari. Tanmateix, l’elevat nombre d’accessos a finques
limita la capacitat d’actuació en molts trams de la xarxa, però especialment a la
Ctra. Me-1.
Per a l’autorització d’accessos és d’aplicació l’article 35 de la Llei 5/1990 de
Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, recollida al Vol. III.
Normativa.
Sense contradir l’esmentada Llei es prohibeix la construcció de nous accessos
a finques particulars, d’acord amb les següents condicions:
-

El Consell Insular de Menorca pot limitar els accessos a les carreteres
de la seva competència, i establir amb caràcter obligatori els llocs en els
quals aquests accessos es poden construir.

-

De la mateixa forma, el Consell Insular de Menorca pot reordenar els
accessos existents amb objecte de millorar la explotació de les
carreteres i la seguretat viària, i pot expropiar els terrenys necessaris
amb aquesta finalitat.
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-

Les vies o calçades de servei són un element funcional de la carretera, i
només es construiran per portar a terme una reordenació d’accessos o
per altres raons d’interès públic.

Es recomana asfaltar tots els accessos a les vies principals, així com la
incorporació de senyalització vertical i horitzontal a les dues vies implicades.
L’objectiu és dignificar els accessos i alertar als usuaris de la presència dels
accessos. Els elements bàsics que es consideren són: presenyalització de
l’accés, reducció de la velocitat si és necessari, girs prohibits, línia discontínua i
fletxes horitzontals de direcció obligatòria.

Exemple d’accés sense visibilitat i sense integració amb la carretera

Exemple de tractament integral d’un accés 1 .
1

Llibre d’estil de les carreteres catalanes
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4.1.4. Túnels
El Pla Director no contempla la construcció de túnels perquè suposen un
excessiu consum del territori, un fort impacte ambiental i, un elevat cost
econòmic, a excepció del túnel de Ferreries, ja projectat. A la xarxa no
existeixen punts on es justifiqui aquest tipus d’actuació a excepció del túnel de
Ferreries, ja projectat. Per aquests motius, es prohibeix expressament la
construcció de qualsevol tipus de túnel segons el model de xarxa que
s’estableix en aquest Pla Director.

4.1.5. Sistemes de contenció
La paret seca constitueix un element paisatgístic que ha esdevingut un tret
característic de la xarxa de l’illa. A les vies, utilitzada com a element de
contenció, presenta una bona integració paisatgística, ja que es construeixen
amb materials propis del paisatge menorquí (elements naturals). En
conseqüència, es recomana, com a element de contenció (de vehicles i murs
de sosteniment als talussos), la utilització de paret seca sempre que les
condicions de seguretat ho permetin. D’altra banda, es proposa que, quan es
realitzin obres a la xarxa, es reposi sempre la paret seca. En el cas dels murs
d’alçada superior a 3-4 metres, es recomana un revestiment de pedra sobre el
parament de formigó. La pedra utilitzada haurà d’ésser local per a una millor
integració paisatgística.
En paral·lel, es realitzen les següents recomanacions sobre altres sistemes de
contenció:
-

Protecció de la senyalització vertical i altres obstacles: és recomana
col·locar la senyalització vertical allunyada de la via, per tal d’evitar els
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sistemes de contenció puntuals com ara les barreres metàl·liques. En
cas d’ésser necessàries es pintaran amb colors semblants amb l’entorn
per aconseguir una millor integració.
-

Convé evitar els canvis bruscos de barreres de diferents estils en
longituds petites.

-

Convé evitar l’efecte mur de les barreres convencionals, utilitzant
materials més transparents, que proporcionen el mateix nivell de
contenció.

-

Es recomana substituir la barrera de seguretat per la barrera de fusta
homologada, que presenta el mateix nivell de contenció però
proporciona una millor integració visual i paisatgística.

-

En paraments alts es recomana disposar d’arbrat i vegetació, si existeix
distància suficient entre la via i el parament; o bé es recomana el
tractament del formigó, tant de color com de textura.
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4.2.

DIRECTRIUS DE SEGURETAT VIÀRIA

Els criteris tècnics de seguretat viària complementen els exposats a les
directrius de disseny, i han de garantir la màxima seguretat viària la xarxa de
carreteres. D’altra banda, de l’anàlisi realitzat de la sinistralitat se’n deriven una
sèrie de mesures físiques i de control, algunes d’elles genèriques i d’altres
destinades a resoldre punts negres.

4.2.1. Visibilitat
Visibilitat d’avançament
Es proposa evitar l’avançament simultani en ambdós sentits de circulació a
totes les vies, alternant la possibilitat d’avançament segons les possibilitats de
l’entorn i les condicions de seguretat viària. D’aquesta forma, a les vies objecte
d’estudi la visibilitat d’avançament es situa entre 500 i 600 m, mentre que la
visibilitat d’avançament hauria de ser superior a aquesta distància. On
s’obtinguin aquests valors, es destinarà entorn el 40% de la longitud a
l’avançament de cada sentit.
En quant a la senyalització associada, aquesta mesura suposa afegir a la línia
discontínua horitzontal (marca M-1.3) una línia contínua (marca M-3.2), a més
de la senyalització vertical corresponent tant de permissibilitat com de fi
d’avançament.
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Visibilitat de cruïlla
La visibilitat de cruïlla depèn, entre d’altres factors, de l’amplada dels carrils de
circulació, del vehicle que ha de travessar la cruïlla i del moviment que s’ha de
realitzar (travessar un carril per incorporar-se a una altra via; o dos carrils en el
cas de realitzar un moviment de continuïtat). En aquest sentit, s’estableix un
valor mínim de 148 m (vehicle lleuger que travessa un carril de 3,25 m a una
carretera d’una velocitat de 90 km/h.) i un màxim de 260 m (vehicle pesant que
travessa 7 m en via on la velocitat d’avançament és de 100 km/h.). La següent
taula mostra els valors més habituals que s’han d’utilitzar a les carreteres de la
xarxa:
Visibilitat d’avançament

Carrils
1 x 3,25 m
1 x 3,5 m
2 x 3,25 m
2 x 3,5 m

100 km/h.
Lleuger
Pesant
164
240
165
242
179
258
181
260

90 km/h.
Lleuger
Pesant
148
216
149
218
161
232
163
234

Les distàncies de visibilitat de cruïlla es mantindran a les interseccions de la
xarxa objecte del Pla, ja sigui entre elles o amb camins. Aquesta mesura
comporta la prohibició d’avançament per la via principal al llarg de la distància
establerta, en ambdós sentits de circulació. A tots els casos la senyalització
horitzontal i vertical serà la necessària per garantir la percepció de la cruïlla i la
prohibició d’avançament.
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Rasants
Segons les característiques de visibilitat de les rasants actuals i les condicions
mínimes establertes a la Norma de Traçat, es proposa modificar les rasants als
punts de la xarxa que acompleixen les següents condicions, a excepció dels
trams inclosos al Pla de carrils addicionals:
-

pendent superior al 4% o diferència entre rampa i pendent superior al
4%

-

visibilitat inferior a 200 m en recta

-

visibilitat inferior a 150 m en corba o cruïlla

En aquests punts, serà necessària la modificació del traçat vertical per tal
d’aconseguir la visibilitat mínima de seguretat establerta.
Il·luminació
Com a norma general, es proposa il·luminar el conjunt d’elements de la via amb
elements reflectants, utilitzant il·luminació artificial només en els punts
sensibles de la xarxa, com ara corbes perilloses, zones urbanes, cruïlles amb
vies amb una IMD superior a 5.000, entre d’altres. A continuació es realitzen
unes recomanacions de caire general:
-

En zones urbanes, és recomanable augmentar la il·luminació de la
pròpia via i la del conjunt d’elements que alteren la circulació: passos de
vianants, parades de bus, cruïlles, etc. La il·luminació d’elements
específics es pot realitzar mitjançant leds, especialment adients per a
marques viàries.
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-

En rotondes, es recomana il·luminar el seu perímetre, i 100 m, abans
d’arribar-hi separar físicament els carrils mitjançant balises lluminoses.

Exemple d’il.luminació de rotonda 2
La il·luminació artificial s’adaptarà a les condicions òptimes de sostenibilitat pel
que fa a funcionalitat i despesa d’energia, prioritzant les fonts d’energia naturals
com ara la solar.

4.2.2. Radis i cruïlles
Radis en corba
D’acord amb la Norma de Traçat, a continuació s’especifiquen els valors de
relació entre radis i peralts corresponents a les carreteres de la xarxa:

2

-

Velocitat genèrica 90 km/h.: radi de 350 m i peralt de 8,0%

-

Velocitat genèrica 80 km/h.: radi de 250 m i peralt de 8,0%

Llibre d’estil de les carreteres catalanes
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Cruïlles
Segons la visibilitat de cruïlla establerta al cap. 4.2.1 i la resta de condicions de
seguretat viària del cap. 4.2, de la Norma de Traçat, es proposa la modificació
de totes aquelles cruïlles de la xarxa que no acompleixin les distàncies de
seguretat mínimes o pendents màximes.
A la Ctra. Me-1 les directrius de seguretat de les cruïlles s’estableixen d’acord
amb les característiques definides al cap. 5.1.4 de la Norma de Traçat.

4.2.3. Velocitat genèrica
La velocitat genèrica del conjunt de la xarxa, establerta segons les
característiques de traçat, es mantindrà a totes les vies (09 km/h.), considerantse que les millores en matèria de seguretat viària suposen una millora
substancial de la qualitat de les vies.

4.2.4. Travesseres
Les variants projectades o futures esdevenen una oportunitat per a remodelar
els trams urbans o travesseres de la xarxa actual. En aquest sentit, es proposa
un esquema bàsic de travessera, que haurà d’adaptar-se a la morfologia del
viari de cada municipi, així com al planejament urbanístic vigent:
-

Portes d’entrada: constitueixen un element que trenca el traçat de la via
principal, a partir del qual el conductor ha de percebre que entra en un
àmbit diferent del qual circulava. Les portes d’entrada més utilitzades
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són les rotondes que, alhora, regulen els moviments a les cruïlles de
forma segura.
-

La velocitat a les travesseres és, de forma genèrica, de 50 km/h.,
excepte en aquells trams on la zona urbanística no estigui consolidada o
es donin altres condicions que permetin augmentar o disminuir aquesta
velocitat.

-

Dintre de la zona urbana consolidada la velocitat màxima s’estableix en
un màxim de 50 km/h., velocitat modificable si existeixen condicions que
recomanin reduir-la (escoles, intensitat de vianants, etc.).

-

La secció de la calçada ha d’ajudar a llegir que es circula per una zona
urbana. En aquest sentit, es recomana una amplada d’entre 2,75 i 3 m a
cada carril. Si l’amplada entre façanes és molt elevada, es pot optar per
dotar a la travessera d’una mitjana que, en qualsevol cas, haurà de
funcionar com a illa de resguard als passos de vianants.

-

Les propostes anteriors s’han de completar donant a les travesseres
condicions de via local o urbana: amplada de vorera preferentment no
inferior a 2 m, passos de vianants a totes les cruïlles, i la resta
d’elements que conformin la resta de viari urbà.

D’altra banda, existeixen travesseres on no es contempla la construcció de
variants, i on les condicions morfològiques fan impossible l’aplicació de les
mesures esmentades anteriorment. En aquest sentit, es proposa la realització
d’un Pla de Travesseres, amb l’objectiu de determinar, en cada cas, les
condicions especifiques que caldrà tenir en compte per a la millora de la
seguretat tant de vehicles com de vianants. El Pla també haurà de contemplar
millores a les travesseres on es projectin variants, per tal d’optimitzar la seva
integració urbanística.
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4.2.5. Senyalització
Senyalització de trànsit horitzontal i vertical
La senyalització de trànsit constitueix un element clau en la seguretat viària. Ha
d’ajudar a l’usuari a percebre el què succeeix al seu entorn i llegir la carretera,
per això, a més d’implantar-la, se n’ha de preveure un Pla de Manteniment, és
a dir, s’han de garantir unes bones condicions en quant a color i reflectància.
Per aconseguir la millora de la seguretat viària, es realitzen les següents
recomanacions, que completen la senyalització ja existent a la xarxa:
-

A les carreteres amb una IMD superior a 10.000 veh./dia, incorporació
de fletxes de retorn en finalitzar un tram on es permet l’avançament
(preavís), mitjançant la marca M-5.5.

-

En corbes on la visibilitat és reduïda, es proposa el desdoblament de la
línia contínua amb la introducció d’una línia vermella intermèdia al llarg
de tota la corba. A aquesta mesura es pot incorporar, a més, il·luminació
mitjançant leds.

Exemple de millora de visibilitat en corbes 3

3

Llibre d’estil de les carreteres catalanes
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-

En els trams d’aproximació a accessos, parades d’autobús o zones
d’aturada es proposa incorporar la marca M-7.1. (ratllat) per tal
d’incrementar la percepció de l’element.

D’altra banda, l’aplicació de les diferents mesures que es contemplen al Pla
Director s’hauran d’acompanyar i reforçar mitjançant la senyalització de
circulació (prohibició d’avançament, girs prohibits, canvis de sentit, etc.). Per
això, es proposa la realització d’un Estudi de Senyalització de Circulació a
les carreteres del Consell Insular, que haurà de millorar la senyalització existent
i analitzar la que se’n derivi de les mesures incloses al Pla Director Sectorial de
Carreteres.
Senyalització de trànsit vertical
Com a norma general, s’estableix reforçar la senyalització vertical al conjunt de
la xarxa, ajudant d’aquesta forma a percebre els punts de la xarxa que
requereixen una atenció especial per part del conductor. Com a directrius
generals, es proposa senyalitzar:
-

Les corbes indicant, a més a més, la velocitat màxima permesa

-

La permissibilitat o prohibició d’avançament

-

Les cruïlles (existència d’una incorporació) entre vies de la xarxa objecte
d’anàlisi i/o amb la xarxa de camins.

-

Existència i distància dels canvis de sentit

-

Existència i distància als trams addicionals per a vehicles lents,
especialment quan es prohibeixi l’avançament.
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Senyalització variable
En paral·lel, i per a millorar la seguretat viària i l’eficiència de la xarxa, es
proposa la creació d’un Centre de Control de Trànsit, amb l’objectiu de dotar a
les vies principals de senyalització informativa variable. El centre de control de
trànsit, permet transmetre informació als usuaris de les vies mitjançant panells
d’informació variable. La implantació es faria, en una primera fase, a la
carretera Me-1, tot i que es proposa que, després d’un període de consolidació,
s’estengui a la xarxa de carreteres de Menorca.
La localització de la senyalització informativa s’ha d’ubicar, preferentment, als
accessos de les ciutats principals. D’aquesta forma, es pretén informar als
usuaris com a mínim, una vegada a cada tram interurbà.
La informació que facilitaran els panells serà gestionada pel Consell Insular de
Menorca, tot i que es recomana incorporar:
•

Informació relativa a l’estat general del trànsit

•

Incidències puntuals per obres, tancament d’accessos, etc.

•

Avisos de perill per causes meteorològiques o altres

•

Localització de carrils d’avançament

A continuació es mostra un esquema bàsic de funcionament del sistema de
control de trànsit:

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA
Volum II. Memòria justificativa

35

Senyalització d’orientació
La senyalització d’orientació és un dels elements bàsics per a la seguretat
viària, i el seu objectiu bàsic és donar al conductor la informació que necessita
sobre el seu itinerari en el moment idoni, de forma que sigui capaç d’assimilarla fàcilment, maximitzant a la vegada les condicions de seguretat per a la
circulació.
En el cas de la senyalització d’orientació de Menorca, convé assenyalar que en
alguns casos existeix una manca d’informació que pot confondre a l’usuari, ja
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que no s’estableix una jerarquia de pols (punts d’atracció de viatges). Es
recomana analitzar la senyalització d’orientació per tal de reforçar la seva
funcionalitat. A continuació es proposen algunes actuacions que s’haurien
d’incloure:
-

La senyalització vertical d’orientació hauria d’incloure, com a mínim,
informació a totes les cruïlles de la xarxa principal, secundària i xarxa de
camins. A més, es recomana senyalitzar in situ la presència de llocs
d’aturada o miradors al conjunt de la xarxa, així com els elements
d’interès que es localitzin a l’entorn de la carretera. L’objectiu és
transmetre a la carretera la riquesa cultural i social de l’illa, així com els
nombrosos elements d’interès turístic què existeixen a l’illa.

-

La informació d’interès turístic s’hauria de realitzar amb diferents
característiques de la resta (colors, idiomes, etc.), per tal de què els
turistes puguin identificar fàcilment els punts atractors al llarg de tot
l’itinerari.

-

Es recomana la incorporació de pictogrames sempre que sigui possible,
amb una simbologia forma homogènia a tota l’illa. Els pictogrames són
especialment útils perquè constitueixen un llenguatge alternatiu al text i
és internacional.

-

La simbologia i característiques de la senyalització d’orientació haurien
de coincidir amb la informació turística complementària de l’illa (plànols,
propaganda, Internet...).

Cal elaborar un manual per a la senyalització d’orientació per tal
d’homogeneïtzar els criteris al conjunt de la xarxa de l’illa.
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4.2.6. Tractament de paviments
El paviment repercuteix en la percepció general del conductor, per tant, forma
part dels elements bàsics de la seguretat viària i conseqüentment cal preveure
un Pla de Manteniment que garanteixi el bon estat.
Es proposa utilitzar paviments d’alta fricció per millorar la seguretat viària a les
vies amb una IMD superior a 10.000 veh./dia, especialment als següents casos:
-

Elevada presència de vehicles pesants

-

Corbes amb radis petits o pendents pronunciats

-

Punts conflictius de la xarxa on existeixi una elevada sinistralitat

Els paviments d’alta fricció estan relacionats especialment amb la reducció de
la velocitat de circulació. D’aquesta forma, a les vies amb una IMD superior a
10.000 veh./dia durant 3 mesos l’any es pot analitzar la possibilitat d’utilitzar
aquest tipus de paviment de forma puntual si existeixen condicions de
seguretat viària que així ho recomanin.
En quant al tipus de material, es proposa la incorporació dels porfídics en
detriment dels materials calcaris, ja que els primers proporcionen un major
fregament. Aquesta mesura suposa la substitució dels materials actuals per
porfídics en aquells punts de la xarxa on es realitzin modificacions, a més de la
seva utilització a les vies de nova execució.
Per últim, d’acord amb el que s’estableix al punt 4.3.4, es recomana la
utilització de paviments reciclats amb cautxú, materials que ajuden a
augmentar el fregament del paviment.
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4.2.7. Punts inundables
Al conjunt de l’illa es detecten nombrosos punts d’interacció de la xarxa de
torrents amb la xarxa viària, a més de diverses zones inundables que afecten a
la xarxa objecte del Pla. Per a resoldre aquests punts, es proposa incorporar
els següents elements:
-

En cunetes lineals s’hauria d’utilitzar, sempre que sigui possible, el
tractament de pedra i arbres o matolls, que presenta una millor
integració en el paisatge. En el cas de què s’hagin de localitzar al voral
de la carretera, es proposa utilitzar sempre les cunetes trepitjables.
Aquesta mesura suposa la substitució del conjunt de cunetes actuals per
trepitjables.

-

En passos salvacunetes és preferible els guals formigonats, amb una
longitud mínima de 8 m.

-

Es recomana la construcció de baixants en desmunt amb escullera
lleugera i amb pedra natural.

-

Als punts de la xarxa on es realitzin millores o a les obres de nova
execució, s’hauran d’utilitzar sistemes de drenatge sostenible (SUDS),
que minimitzen la superfície impermeable per evitar la concentració de
grans volums d’aigua en un punt amb això s’intenta millorar la qualitat
de l’aigua, evitar inundacions, millorar la seguretat viària i permetre la
recàrrega d’aqüífers.

-

Altres sistemes sostenibles de recollida d’aigües en punts conflictius són:
dipòsits d’infiltració, dipòsits de detenció i drens filtrants.
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4.2.8. Pla d’emergències
Un dels elements clau per a la millora de la qualitat i seguretat de la xarxa és la
implantació d’un Pla d’emergències per tal de solucionar els problemes
puntuals de la forma més ràpida i efectiva possible, com ara una evacuació
ràpida de Ciutadella, que “a priori” pot presentar un problema al no existir un
viari alternatiu de sortida d’aquesta població, entre ella i Ferreries. En aquest
sentit, es proposa la realització d’un Pla d’Emergències al conjunt de l’illa, que
haurà de contenir, com a mínim, els següents aspectes:
Ö Anàlisi de l’accessibilitat al territori. Localització dels accessos i camins
susceptibles d’utilitzar-se en cas d’emergència.
Ö Inventari, anàlisi i avaluació de riscos. Identificació i avaluació de riscos
generals interns i externs. Caldrà tenir en compte tots els possibles
riscos que poden ser derivats de: activitats industrials, del transport de
mercaderies perilloses o no, de la circulació de vehicles, de fenòmens
naturals (inundacions..), d’incendis, d’actes de protesta...
Ö Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció, tant
materials com humans disponibles.
Ö Pla d’actuació davant d’emergències:


En primer lloc caldrà identificar i classificar les emergències en
funció del tipus de risc, per la seva gravetat i àrea d’afectació



Per a cada risc es definiran les accions a realitzar: Comunicació i
alarma, intervenció i evacuació



Definició dels equips d’emergència, identificant els diferents
responsables de tot el procés
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Elaboració

d’unes

fitxes

d’actuació

per

a

cada

persona

involucrada en el procés i per a cada risc


Integració del Pla d’Emergència en d’altres que puguin existir de
caràcter superior, per tal de garantir la coordinació entre tots els
agents implicats (brigades de carreteres, Policia Local, bombers,
ambulàncies, etc.).



Implantació d’elements de seguretat a la xarxa viària: anàlisi dels
elements necessaris per als usuaris en cas d’accident, aturada o
altres necessitats. S’analitzarà la implantació de postes de S.O.S,
telèfons, senyalització, etc.



Sistema de vigilància continuada del viari. En aquest apartat
s’inclourà especialment el sistema de control de trànsit com a part
fonamental de la gestió del viari i la informació als usuaris.
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4.3

DIRECTRIUS DE SOSTENIBILITAT

Les directrius de sostenibilitat pretenen establir els criteris que defineixin quina
ha de ser la relació de les carreteres amb el seu entorn. D’aquesta forma, a
més de limitar l’impacta sobre el territori, es pretén dotar al Pla Director d’eines
que permetin absorbir els impactes paisatgístics i ambientals no només sobre
el territori, sinó també sobre els nuclis urbans i les zones especialment
sensibles.

4.3.1. Noves vies
Com a norma general, els trams que travessin els espais d’interès paisatgístic o
mediambiental s’han d’integrar el màxim possible, especialment en quant al seu
traçat, que haurà de seguir els contorns naturals, i haurà d’evitar al màxim els
desmunts, terraplens o talussos molt inclinats, sense tallar valls i sense generar
encreuaments successius de lleres.
En aquest sentit, es respectarà al màxim les masses forestals, les formacions
rocoses i el traçat dels rius i torrents. En els projectes de carretera s’haurà
d’incloure un estudi que valori la possibilitat de disposició d’arbrat i d’espècies
arbustives, preferiblement autòctones. L’estudi haurà d’incloure la disposició
d’arbrat longitudinal a la carretera i la revegetació de les superfícies nues
generades per desmunts i terraplens. En cas d’ésser necessari l’abalisament,
es tendirà a la protecció natural, mitjançant barreres de fusta homologades.
En el tractament de desmunts es recomana la implantació de murs de pedra
natural a peu de desmunt, que permeten introduir vegetació, reduint així
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l’impacta visual del desmunt. Sempre que sigui possible, és preferible
eixamplar les bermes a peu de desmunt per ampliar l’angle de visió del
paisatge i augmentar la seguretat contra possibles despreniments. Com a
complement, en zones amb risc d’inundació es recomana incorporar una
cuneta al capdamunt del talús (cuneta de guarda). Tots els elements
mencionats hauran de naturalitzar-se el màxim possible, mitjançant la utilització
de materials naturals i la posterior incorporació de vegetació.

4.3.2. Tractament de vies que travessen espais sensibles
Als trams de vies que travessen espais sensibles (presència d’animals, espais
de protecció especial, etc.) es recomana una pacificació del trànsit i disminuir el
màxim possible les molèsties associades a la presència del vehicle privat
(contaminació acústica, atmosfèrica, etc.). Es proposen les següents
recomanacions:
-

Informació als usuaris que entren a una zona especialment sensible,
mitjançant senyalització informativa

-

Limitació a 50 km/h.

-

Prohibició de tocar el clàxon

-

Prohibició de llençar residus i encendre qualsevol tipus de foc

-

Prohibició d’aturada excepte en els espais senyalitzats

-

Si és el cas, prohibició d’abandonar la via principal, tant en vehicle privat
com a peu.
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4.3.3. Apantallament acústic
Es proposa l’apantallament acústic en aquells punts de la xarxa que travessin
nuclis urbans (excepte travesseres), i a les variants que discorren prop dels
nuclis urbans que ho requereixin. Per a la localització dels punts d’actuació
s’haurà de realitzar un mapa de punts sensibles, en aquells punts on l’estudi
ambiental annex al Pla Director ho requereixi. A continuació es donen algunes
directrius sobre el disseny de l’apantallament:
-

L’apantallament acústic provoca un fort impacte ambiental i paisatgístic,
per la qual cosa s’han d’evitar sempre que sigui possible. Les principals
alternatives a l’apantallament són: evitar la font emissora (fora de la via),
atenuar el soroll de la via (paviment sonoreductor) o aïllar els habitatges,
si són l’objectiu de la reducció.

-

En els punts on es decideixi implantar aquesta mesura, cal evitar l’efecte
túnel i trencar la percepció del paisatge, aconseguint alhora la màxima
integració amb l’entorn.

-

Sempre que sigui possible i la intensitat sonora ho permeti, es pot
utilitzar l’apantallament vegetal, que redueix entorn a 10 dBA el soroll.

4.3.4. Paviments sostenibles
Es recomana emprar paviments especials amb l’objectiu d’introduir criteris de
sostenibilitat, minimitzar l’impacta en el medi ambient i augmentar la seguretat.
A continuació es realitzen algunes recomanacions, d’especial interès en zones
sensibles, en vials de nova execució o que es tindran en compte en les obres
de millora del ferm:
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-

Utilitzar paviments reciclats (d’antics paviments o reciclatge de cautxú),
sempre que sigui possible. Es recomana especialment el reciclatge de
cautxú, que ajuda al fregament.

-

Fomentar l’ús de paviment sonoreductor, especialment en vies amb una
IMD superior a 10.000 veh./dia, en travesseres, variants localitzades
prop de nuclis urbans o zones de protecció paisatgística o faunística.

4.3.5. Parades de bus en trams interurbans
De forma general, totes les parades de bus hauran de disposar de marquesina,
eliminant les parades de pal. D’altra banda, la parada de bus ha de disposar
d’un espai propi, de fàcil accés per als vehicles i per als vianants. Per a
aconseguir aquests objectius s’ha de garantir una bona visibilitat per al conjunt
d’usuaris (vehicles i vianants), mitjançant la il·luminació, la senyalització vertical
i horitzontal. S’ha d’evitar que els vianants circulin per la calçada o el voral; pel
contrari, convé analitzar els accessos de vianants i ciclistes des del nucli urbà,
recomanant-se els accessos segregats i protegits.
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4.3.6. Zones d’aturada
Sempre que sigui possible, es recomana dotar al conjunt de la xarxa de zones
d’aturada, que poden coincidir amb miradors, canvis de sentit o altres espais
que es puguin compartir.
Les zones d’aturada s’han de senyalitzar verticalment (mitjançant, per exemple,
un tòtem), han de disposar d’espai per a dos cotxes com a mínim, i en
aquestes zones es pot incloure informació turística (plànol de localització,
d’elements d’interès, etc.).
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4.4. DIRECTRIUS DE MOBILITAT
Les directrius de mobilitat responen a la necessitat de incentivar altres modes
de transport alternatius al vehicle privat a les carreteres de Menorca, afavorint
la mobilitat en modes més sostenibles. En aquest sentit, es pretén dotar al Pla
Director d’una política específica de transport públic i de bicicletes, ja que
aquests són els principals modes de transport que es poden potenciar, per
augmentar el seu ús, si se n’afavoreixen les condicions, tant físiques com
polítiques.

4.4.1. Polítiques de transport públic
Les directrius incloses en el Pla Director no només es plantegen per tal de
millorar la mobilitat en vehicle privat de l’illa, sinó que també suposen una
important millora per a les condicions del transport públic. D’aquesta forma,
com a complement a les directrius descrites als apartats anteriors, es planteja
millorar el sistema de autobús per carretera, per tal d’afavorir la igualtat
d’oportunitats formatives, culturals, econòmiques i laborals; i també, des de la
perspectiva de seguretat vial, ja que cal tenir en compte que el sistema de
transport públic és més segur que el vehicle privat. El riesgo de sufrir
accidentes en vehículo privado es 9 veces superior al del autobús.
Des d’aquesta perspectiva es planteja un increment del servei de transport
públic per carretera més important en aquelles vies de circulació on el trànsit de
vehicles privats és més important, en concret a la carretera de Maó a Sant
Lluís, a la carretera de Maó a Ciutadella i a la carretera de Maó a es Castell.
En definitiva, i seguint les polítiques actuals d’incrementar la oferta de transport
públic en detriment de les infraestructures destinades al vehicle privat, a
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continuació es descriuen les propostes de millora de la xarxa de autobusos
interurbans de l’illa, que pretenen captar part de la demanda que actualment
utilitza el vehicle privat per falta d’altres modes alternatius. Les millores
realitzades tenen com a punt de partida una oferta de transport públic que, si
bé ha vist incrementada la demanda sensiblement en els darrers anys,
constitueix encara un mitjà de transport amb una potencial demanda que es
podria reconduir si la oferta s’adapta a les condicions de demanda existents.

Carretera Me-8 (de Maó a Sant Lluís)
Es planteja un increment dels viatges en la temporada d’hivern, entre el 1 de
novembre i el 30 d’abril, establint-se una freqüència de pas de 30 minuts entre
ambdós municipis.
Els dies laborables i dissabtes es realitzaran els següents serveis:
o Des de les 7:15 fins les 22:45 h des de Maó cap a Sant Lluís.
o Des de les 7:30 fins les 23:00 h des de Sant Lluís cap a Maó.
Aquesta línia facilita la mobilitat dels usuaris que es desplacen per motius
d’escola i treball habitual.
Els diumenges i dies festius es realitzaran els següents serveis:
o Des de les 7:45 fins les 22:45 h des de Maó cap a Sant Lluís.
o Des de les 8:00 fins les 23:00 h des de Sant Lluís cap a Maó.
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També es planteja la ubicació de noves parades, respecte a la situació actual,
al polígon industrial de Sant Lluís i al punt de concentració de la demanda del
hipòdrom de Maó, l’aeroclub de Menorca, la Guàrdia Civil i el camp de futbol de
l’Sporting Mahonés.
Aquesta nova oferta de transport públic per carretera permetrà la connexió de
Sant Lluís amb tots els usuaris que arriben a la estació d’autobusos de Maó,
procedents de l’aeroport de Menorca i de la resta de municipis de Menorca.
Durant la temporada d’estiu, de l’1 de maig al 31 d’octubre, la línia de transport
públic entre Maó i Sant Lluís es veu reforçada per les línies turístiques de Punta
Prima, s’Algar, Alcalfar i Binibèquer, tenint també una freqüència de pas de 30
minuts.
L’evolució de la demanda d’aquesta línia als darrers anys es mostra a la
següent taula:
ANY

TOTAL

% Incr.

2004

41.176

2005

53.388

29,66%

2006

63.121

18,23%

2007

73.850

17,00%

2008

81.311

10,10%

2007-2008 10,10%
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S’observa que en quatre anys pràcticament s’ha duplicat la quantitat d’usuaris
que utilitzen el servei de transport públic per carretera entre Maó i Sant Lluís.

Carretera Me-1 (de Maó a Ciutadella)
Entre Maó i Ciutadella es planteja:
1. Increment de freqüències els dissabtes i els diumenges.
2. Increment de freqüències els dies laborables en les hores punta.
3. Increment de freqüències de l’autobús exprés.
Aquesta nova oferta de transport públic facilitarà les connexions entre els
municipis que tenen més relació: Maó – Ciutadella, Alaior – Maó i Ferreries –
Ciutadella. També permetrà, durant els caps de setmana, la connexió de
l’aeroport amb la resta de l’illa fins a última hora del dia.
Com a antecedent del potencial de la línia, la següent taula mostra l’evolució de
la demanda als darrers anys:

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE L’ILLA DE MENORCA
Volum II. Memòria justificativa

50

Any

Total

Incr %

2004

244.013

--

2005

331.722

35,94%

2006

374.140

12,79%

2007

426.521

14,00%

2008

437.745

2,63%

2007-2008

2,63%

S’obté un increment de la demanda de gairebé el 80% al llarg dels quatre anys.
Dels 437.000 usuaris que van utilitzar la línia el 2008, un 37 % van fer viatges
entre Maó i Ciutadella, un 17,5 % entre Alaior i Maó, i un 13% van fer viatges
entre Ciutadella i Ferreries.

Carretera Me-2 (de Maó a Es Castell)
Es planteja un increment dels viatges durant tot l’any, de manera que quedi
establerta una freqüència de pas constant de 30 minuts entre els dos municipis.
Diàriament es realitzaran els següents serveis:
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o Des de les 6:50 fins les 22:45 h des de Maó cap a Es Castell.
o Des de les 7:00 fins les 23:00 h des d’Es Castell cap a Maó.
D’aquesta forma, es faciliten els desplaçaments obligats (escola i treball
habitual).
Aquesta nova oferta de transport públic per carretera permetrà la connexió d’Es
Castell amb l’estació d’autobusos de Maó, i conseqüentment amb l’aeroport de
Menorca i amb la resta de municipis de l’illa.
L’evolució de la demanda d’aquesta línia en els darrers anys es mostra a la
taula següent:

Any

Total

% Incr.

2004

164.247

2005

190.162

15,78%

2006

210.563

10,73%

2007

222.445

5,64%

2008

220.934

-0,68%

2007-2008

-0,68%
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En aquesta línia s’obté un increment de la demanda del 34% entre els anys
2004 i 2008.

Altres actuacions
Independentment de les actuacions d’increment de servei que es puguin
realitzar a les diferents línies també es farà extensiu a tota l’illa de Menorca el
sistema de targetes de fidelització d’usuaris de transport públic per carretera i
es posarà en funcionament el sistema d’integració tarifària.
Amb aquest sistema en funcionament, els usuaris de transport públic podran
desplaçar-se per l’illa de Menorca amb descomptes d’entre un 40% i un 70%
respecte el preu del bitllet senzill.

4.4.2. Pla de bicicletes
En els darrers anys la bicicleta s’ha redescobert com a mode de transport
saludable, econòmic i competent en curtes i mitges distàncies, a més de
constituir un dels mitjans més sostenibles.
A l’illa de Menorca presenta un elevat potencial en els desplaçaments interns i
interns-externs (interurbans), ja que bona part dels desplaçaments que es
realitzen es poden fer en bicicleta, ja que el terreny no presenta grans
desnivells i el clima afavoreix la seva utilització durant bona part de l’any.
D’aquesta forma, es planteja la integració de la bicicleta dins del sistema
general de mobilitat de l’illa. Per a la seva potenciació es proposa realitzar un
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Pla de Carrils Bici al conjunt del territori, que haurà de contemplar, com a
mínim, els següents aspectes:
-

Infraestructures: existeix una extensa xarxa de camins interurbans que
es poden recuperar i condicionar per a la demanda en bicicleta.

-

Demanda: el Pla de Carrils Bici haurà d’analitzar i donar resposta a la
demanda potencial de desplaçaments en bicicleta, contemplant els
orígens i destinacions dels desplaçaments actuals, així com les línies de
desig dels potencials desplaçaments, especialment dels obligats (escola
i treball).

-

Campanya informativa: la implantació d’una xarxa de carrils bici, i
especialment la interurbana, haurà d’acompanyar-se d’una campanya
informativa de difusió en els principals nuclis urbans.

-

Senyalització: la xarxa de camins destinats a la circulació en bicicleta
haurà

d’ésser

reconeguda

pels

usuaris

mitjançant

senyalització

específica. Es recomana la unificació de la senyalització al conjunt de la
oferta definida a l’illa.
-

Manteniment: el Pla de Carrils Bici haurà de garantir el manteniment de
la xarxa implantada.

A la xarxa Sud-est es proposa, a curt termini, la següent xarxa de (plànol núm.
16):
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Les seccions de les vies que integrarien la xarxa de bicicletes proposada
anteriorment es detallen a continuació:
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5. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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En aquest capítol es defineix el model de xarxa futura, que ha de resoldre els
problemes de fluïdesa i seguretat actuals i previstos. En concret, les propostes
d’actuació es concentren a la carretera general (Me-1) i a la xarxa sud-est de
l’illa, a més de resoldre els punts d’elevada sinistralitat.
Al plànol núm. 12 es mostra la proposta de xarxa realitzada.

5.1 PROPOSTES D’ACTUACIÓ A LA CARRETERA GENERAL
(Me-1)
La carretera Me-1 presenta característiques especials dins de l’esquema de
mobilitat de l’illa, principalment a causa de que n’és el principal eix vertebrador.
Els principals problemes que presenta es poden resumir en:
•

Excessiu nombre d’accessos. L’elevat nombre de finques particulars i
camins donen lloc a problemes de seguretat viària, ja que a la majoria
d’incorporacions es permet el gir a l’esquerra.

•

Presència de vehicles pesants. Especialment en trams amb pendent, la
presència de pesants fa disminuir la seguretat, ja que els avançaments es
produeixen envaint el carril contrari. Actualment, només existeixen 3 trams
amb un tercer carril.

Per tal de millorar el nivell de servei i augmentar-ne la seguretat viària, el Pla
contempla un conjunt de mesures a aplicar a la carretera. Al plànol núm. 13 es
detalla el conjunt d’actuacions proposades.
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5.1.1. Secció de la plataforma tipus
D’acord amb les directrius d’actuació, la secció tipus de la Ctra. Me-1 hauran de
presentar una amplada de 12 m, el què suposa una ampliació respecte a la
secció actual:

10 m

Secció actual

12 m

Secció proposada

La principal modificació respecte a la situació actual és l’ampliació dels vorals
fins a 2,5 m cadascun, per raons de seguretat viària:
-

Millora de la visibilitat a les incorporacions, ja que les cruïlles disposen
de més espai tant per entrar com per sortir de la carretera.

-

A les cruïlles, el voral fa la funció de carril d’acceleració, facilitant la
incorporació dels vehicles que volen accedir al carril principal, i de carril
de desceleració per abandonar la carretera principal.

-

El voral esdevé transitable, per vehicles especials. Els tractors i altres
vehicles agrícoles poden circular pel voral, millorant la visibilitat de la
resta de vehicles i reduint els avançaments realitzats pel carril contrari.
En el cas de vehicles pesants, en aquells trams on no existeixi un carril
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per a vehicles lents poden fer servir una part del voral per facilitar
l’avançament.
-

El voral pot ésser utilitzat per vehicles d’emergències.

La proposta d’ampliació suposa l’actuació sobre gairebé el conjunt del traçat de
la via.

5.1.2. Pla de carrils addicionals per a vehicles lents (tercer
carril)
Actualment existeixen tres trams de la carretera amb un tercer carril destinat a
la circulació de vehicles lents, el què suposa un considerable augment de la
capacitat i de la seguretat viària, especialment en els avançaments. D’acord
amb la Llei de Carreteres, el tercer carril s’implantaria a la Ctra. Me-1 en
aquells trams on el nivell de servei disminueixi de D (dens) i on el pendent sigui
superior al 4-5%, fet que contribueix considerablement en la reducció de la
capacitat del tram.
Per a millorar la capacitat de la carretera i augmentar de la seguretat viària, el
Pla contempla l’ampliació de les plataformes, creant carrils addicionals per a
vehicles lents. En concret, es proposa ampliar fins a 9 les zones amb un tercer
carril, 5 en sentit Maó i 4 en sentit Ciutadella. Els criteris utilitzats per a la seva
definició són:
-

Trams amb un pendent superior al 5%

-

Presència de vehicles pesants

-

Longitud mínima del tercer carril d’1,5 km
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-

Inici i acabament del carril en recta (visibilitat adequada)

-

Trams on preferentment no existeixin cruïlles amb camins o altres vies
de la xarxa principal

El Pla contempla també l’ampliació de la longitud dels carrils existents, i la
creació de 6 carrils addicionals més per tal de garantir, com a mínim, un tercer
carril per sentit a cada tram entre els diferents nuclis de població que travessa.
En el cas del tram interurbà entre Ciutadella i Ferreries, especialment llarg, es
proposen tres trams amb carril addicional.
A l’annex cartogràfic (plànol núm. 14) es mostra el conjunt de trams on es
proposa el tercer carril.
D’altra banda, la generalització dels carrils addicionals obliga a l’elaboració
d’unes directrius que defineixin la seva implantació en les màximes condicions
de seguretat viària, a més d’altres actuacions complementàries. A continuació
es descriuen les característiques que es recomanen per a aquests trams:
Secció. Actualment la secció dels trams amb un tercer carril oscil·la entre 12,8 i
13,5 m, en funció del voral existent. Es proposa la mateixa amplada de voral
que la proposada per a la secció tipus de la via, determina un total de 15,5 m,
on els tres carrils han d’ésser de la mateixa amplada:

12,8 - 13,5 m
Secció actual

15,5 m
Secció proposada
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Avançament. En alguns dels trams actuals es permet l’avançament en sentit
contrari al tercer carril, mitjançant línia discontínua, i el gir a l’esquerra des de
les incorporacions d’altres vies i accessos. Per raons de seguretat viària,
l’avançament dels vehicles que circulen en sentit contrari al tercer carril resta
prohibit, així com els girs a l’esquerra. Aquesta actuació suposa la restitució de
la senyalització tant vertical (prohibició d’avançament o de gir a l’esquerra) com
horitzontal (línia contínua).
Canvis de sentit. Als trams on existeixi un carril addicional es prohibeixen els
canvis de sentit. Per tal d’evitar els girs prohibits a les cruïlles de la carretera
amb els accessos a finques, quan aquests coincideixen amb trams on
s’implanti un tercer carril, es proposa implantar canvis de sentit, un cop finalitzi
el traçat del carril addicional. Segons la tipologia de canvis de sentits actuals,
es proposa el disseny en forma de mitja lluna, que suposa un mínim impacte
paisatgístic:

Canvi de sentit existent al Pk 23,440
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Croquis del canvi de sentit

Els canvis de sentit tant actuals com futurs hauran de romandre lliures de
vegetació o altres obstacles visuals a tot l’espai que ocupin.

5.1.3. Gir a l’esquerra

Secció 1 + 1: Com a norma general, en seccions de 2 carrils (un per sentit) es
prohibeix el gir a l’esquerra, de forma que aquests girs hauran de realitzar-se
mitjançant un canvi de sentit. S’ha elaborat un Pla de canvis de sentit a la
carretera, amb una distancia màxima entre ells de 2,1 km en sentit Ciutadella i
2,5 km en sentit Maó. En conseqüència, s’haurà de senyalitzar horitzontal i
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verticalment el gir prohibit, tant des de la pròpia carretera com des de la que hi
enllaça.
Secció 1 + 2: Actualment existeixen diferents tipus de secció per a realitzar els
girs a l’esquerra. El Pla contempla un carril específic com a mínim a totes les
cruïlles amb altres carreteres de la xarxa bàsica, amb una amplada de 3,5 m, i
un voral de 2,5 m, per tal d’augmentar la seguretat viària.

Secció actual

Secció proposada

A les travesseres no s’aplicarà aquesta recomanació.
En quant a la secció longitudinal es proposa allargar el carril central (de gir a
l’esquerra –sortida de la via principal-), a banda i banda de la cruïlla, per tal de
facilitar el gir a l’esquerra i la incorporació de la via secundària a la principal.
D’aquesta forma, es pretén dotar d’un carril addicional de gir a aquestes
interseccions, que s’utilitzi tant per sortir de la via principal com per accedir-hi.
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Carril de gir a l’esquerra i d’incorporació a la dreta (secció 2 + 2): Aquesta
tipologia de trams ja existeix actualment (a més del carril central de gir a
l’esquerra, s’afegeix un quart carril d’incorporació a la dreta). En aquests casos,
l’amplada de cada carril és de 3,5 m, mentre que el voral es recomana de 2 m,
actuació suposa l’ampliació del voral existent.
Secció actual:

Secció proposada:
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5.1.4. Cruïlles amb camins

A la resta de cruïlles amb camins on la secció actual sigui de dos carrils (un per
sentit), es proposa utilitzar el voral de 2,5 per a la incorporació a la dreta,
ampliant d’aquesta forma el camp de visió i, en conseqüència, la seguretat a
les incorporacions.

Incorporació única

Incorporació doble
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5.1.5. Pla de rotondes

Com a complement del conjunt de mesures realitzades a la Carretera General,
s’ha realitzat un Pla de rotondes que pretén augmentar la seguretat a les
cruïlles amb les vies principals, i definir, a més, els punts de la via on
s’accedeix a una travessera. En aquest sentit, la rotonda esdevé un element
clau per augmentar la seguretat viària a les cruïlles, ja que facilita tots els
moviments disminuint els punts de conflicte. A les travesseres, a més, es
constitueixen com a porta d’entrada, trencant la linealitat de la via i informant a
l’usuari que a partir d’aquell punt s’accedeix a un àmbit amb condicions
diferents a les de la via principal i que, per tant, haurà de modificar les seves
característiques de conducció, especialment reduint la velocitat.
Altres factors que determinen la implantació de rotondes a la carretera són la
possibilitat de fer un canvi de sentit, que completarien els canvis de sentit
proposats després dels carrils addicionals per a vehicles lents, i la millora de les
rotondes existents, algunes de les quals són tangencials a la Carretera General
o només funcionen com a tal en un sentit de la marxa.
Al plànol núm. 13 es mostra el conjunt de rotondes proposades a la Carretera
General, que es descriuen a continuació:
- Cruïlla amb la carretera de l’aeroport (Me-14): en aquest punt existeix
actualment una rotonda en sentit Maó, mentre que els vehicles que
circulen en sentit Ciutadella no han de realitzar-la. Es proposa una
rotonda en ambdós sentits de circulació, per tal de facilitar tots els
moviments i millorar la seguretat viaria.
- Accés a Alaior (cruïlla amb el c. Carretera Nova): Es tracta d’un dels
principals accessos al municipi, especialment en sentit Ciutadella. Es
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proposa la construcció d’una rotonda com a element regulador de la
cruïlla i com a porta d’entrada al municipi.
- Cruïlla amb la carretera d’Alaior-Es Migjorn (Me-16): aquesta rotonda
respon a la necessitat de regular la cruïlla amb un dels principals
accessos a Es Migjorn.
- Variant d’Es Mercadal: es proposa la implantació de dues rotondes a
cada extrem de la variant (amb els carrers Via Ronda i Pla de ses Eres).
Aquestes actuarien com a portes d’entrada al nucli urbà, i permetrien tots
els moviments en els dos sentits de circulació. En el cas de la cruïlla
amb la Via Ronda, convé mencionar que actualment existeix una rotonda
desplaçada, que s’hauria de substituir per una centrada.
- Accés a Ferreries (cruïlla amb la Me-22): en aquest punt es pretén
regular la cruïlla amb la carretera de Ferreries a Santa Galdana, que
alhora, constitueix el final de la variant de Ferreries. Tant la variant com
la rotonda es troben actualment projectades i es preveu la seva execució
a curt termini.
En quant a les característiques de les rotondes, es contempla un diàmetre
exterior de 90 m per a les cruïlles amb quatre accessos, mentre que a les
cruïlles amb tres accessos es podran realitzar amb un diàmetre inferior, entorn
als 80 m.
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5.1.6. Variants

Dels tres centres urbans que travessa la Carretera General, actualment només
el d’Alaior presenta un tractament de travessera, que ha estat possible gracies
a la construcció d’una variant.
A Ferreries actualment es troba en fase de construcció la variant, que consta
d’un projecte aprovat, estant prevista la seva execució enguany.
En el cas d’Es Mercadal, la realització d’una variant es justifica donat que el
tram actual que travessa el nucli presenta problemes tant de capacitat com de
seguretat viària. Així, al llarg de la travessera es concentren activitats pròpies
dels nuclis urbans, amb un augmentat de la presència de vianants. D’altra
banda, i tal com ha d’esser, a la travessera la velocitat específica és de 50
km/h. fet que suposa una pèrdua de capacitat per a la carretera en aquest tram.
En conseqüència, el lloc idoni per a la realització d’una variant és per la banda
sud de la carretera, ja que és el punt on es localitza una menor activitat urbana.
L’inici i final de la variant coincidiria amb les cruïlles amb la Via Ronda i el c. Pla
de Ses Eres, aquest traçat suposa un mínim consum del territori.
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5.1.7. Senyalització
Canvis de sentit: Amb l’objectiu d’evitar els girs prohibits a l’esquerra, es
proposa incorporar, a les cruïlles amb els camins on es prohibeixin els girs a
l’esquerra, un senyal indicant la existència d’un canvi de sentit i la distància a la
que es troba. Seguint les normes de senyalització vertical, els canvis de sentit a
nivell han de presenyalitzar-se mitjançant el senyal S-22:

Tercer carril: La dotació de tercer carril que es proposa dóna lloc a la
oportunitat d’avançar com a mínim una vegada per sentit a tots els trams
interurbans. Com a complement, es planteja senyalitzar regularment la
localització dels carrils, informant als conductors de que a la distància
assenyalada podran realitzar avançaments.
Rotondes: La senyalització de les rotondes s’ajustarà al que estableix la norma
8.1-IC, tal com s’indica a continuació
Pre-senyalització
La presència d’una rotonda ha de ser advertida en tots els seus accessos,
mitjançant la senyal vertical P-4, situada a uns 200 m de la marca vial de “cediu
el pas”.
Senyal vertical P-4
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La pre-senyalització de les destinacions a les que condueixen les sortides de la
rotonda (com a mínim les principals, sobretot les que suposin continuïtat
d’itinerari) s´ha de fer mitjançant els cartells-croquis S-210.

En el cas que hi hagués un carril segregat per girar a la dreta, aquesta
circumstància s’indicarà al mateix croquis.

Cartell-croquis S-210

També es recomana pre-senyalitzar la obligació de cedir el pas als vehicles
que circulen per la rotonda, amb el senyal R-1, situat a uns 150 m de la marca
vial de cediu el pas. Es complementarà el senyal amb un panell S-800 que
indiqui la distància al proper senyal R-1.
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Senyal vertical R-1

Panell S-800

Les limitacions de velocitat dependran en cada cas del traçat, però es
recomana que les distàncies d’esglaonament s’ajustin a les indicades a la
següent taula:

DISTÀNCIA (m) ENTRE SENYALS SUCCESIVES DE VELOCITAT LIMITADA
(Excepte en les sortides de las vies)
HASTA (km/h)
DESDE
(km/h) 0 20 30 40 50 60 70 80 90
40

35

50

50 45 35

60
70
80
90
100
110

65 55 40
80 65 50
95 80 60
111 90 65
127 105 75
145 115 80
Font: Norma 8.1-I.C

Tota la informació específica a velocitats deurà anunciar el seu fi mitjançant un
senyal R-501, situada a la secció a partir de la qual aquella deixi de ser
exigible.
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Senyal R-501

Entrades
La obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada anular o
rotonda es senyalitzarà amb el senyal R-1, en correspondència amb la marca
vial de cediu el pas, duplicant-se aquest senyal a l’esquerra de l’entrada quan a
aquesta s’accedeixi per 2 o més carrils.

Calçada anular
Per remarcar el sentit de circulació per la calçada anular, en front de cada
entrada caldrà situar el senyal R-402:

Sortides
Es col·locaran cartells fletxa en les illetes perimetrals, mai en la illa central, però
únicament indicant el punts per els que s’accedeix per aquella sortida.
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En definitiva la senyalització vertical d’una rotonda quedaria configurada tal
com mostra el següent croquis:

Font: Norma 8.1-I.C
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5.2 REORDENACIÓ DE LA XARXA SUD-EST

La xarxa que vertebra el sud-est de l’illa de Menorca presenta greus problemes
de saturació que augmentaran segons totes les previsions realitzades. D’altra
banda, per aquesta zona de Menorca es concentren bona part dels vehicles
que es mouen per l’illa, per la qual cosa presenta problemes de capacitat en
més d’un punt. Per aquests motius, en aquest capítol es tracta el conjunt de la
xarxa del sector, amb la finalitat de dotar-la d’alternatives que es puguin
realitzar quan les condicions de trànsit així ho aconsellin.
La xarxa considerada és la següent:
•

Carretera de St. Lluís (Me-8)

•

Av. de la Pau (travessera de St. Lluís)

•

Travessera de s’Ullastrar

•

Carretera d’Es Castell (Me-2)

•

Carretera Me-4 (Es Castell-Trepucó)

•

Carretera Me-6 (St. Lluís-Es Castell)

Es contemplen també altres vies que estan influenciades pel conjunt de la
xarxa, com són la Ronda de Maó, la Carretera Me-12 (Maó-Cala en Porter) i el
Vial de l’Hospital.
Cal assenyalar que actualment hi ha diverses actuacions en curs, com ara la
Carretera Me-8, que es troba fase de remodelació, amb l’objectiu de calmar el
trànsit al llarg del seu traçat. D’aquesta forma, es pretén afavorir els
desplaçaments a peu i augmentar la seguretat viària, fet positiu si es té en
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compte la distància dels desplaçaments de curta distància i el creixement dels
equipaments localitzats a l’entorn de la carretera.
No obstant, cal remarcar que les vies amb un important volum de trànsit només
convé pacificar-les si tenen una via alternativa. En cas contrari, els nous
elements que s’incorporen a les vies (rotondes, presència de vianants, etc.)
donen lloc a una reducció de la seva capacitat, reduint encara més el nivell de
servei.
Un altre efecte negatiu de l’augment del volum de trànsit és la seguretat viària,
ja que l’augment de vehicles que accedeixen a les cruïlles, la presència de
vianants i l’augment de vehicles pesants degut al Polígon Industrial que
suposen un alt risc d’accidentalitat en vies on la intensitat de trànsit és molt
elevada.
Per tant, tant les noves activitats de la zona com les actuacions en execució
suposaran una disminució de la capacitat de la via, ja sigui per l’augment de la
demanda com per majors elements d’impedància sobre el traçat.
Proposta de xarxa
Per a la resolució del viari de la zona es proposen diferents actuacions:
¾ Variant de la Ctra. Me-8 (St. Lluís): el desdoblament de la via suposaria
no només un increment considerable de la capacitat, sinó que, alhora,
suposaria que l’actual carretera es pogués pacificar sense problemes de
capacitat i amb més seguretat viària.
¾ Av. de la Pau: la construcció de la variant de la Ctra. de St. Lluís suposa
la oportunitat per alliberar del trànsit aquesta via urbana.
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¾ Travessera de s’Ullastrar: aquesta actuació també comportaria una
millora considerable tant de la capacitat com de la seguretat viària,
seguint les directrius de pacificació del trànsit a les travesseres. Cal
però, per a decidir la construcció de la variant, la realització d’un estudi
de seguretat que analitzi la viabilitat de millora del seu traçat.
¾ Adequació de la Carretera Me-4 (accés a Es Castell): es proposa
remodelar i adequar aquesta via, enllaçant amb la Ctra. Me-8 i l’actual
via d’accés a l’hospital. Amb aquesta actuació es pretén alliberar part del
trànsit de la Ronda de Maó.
¾ Connexió Me-12 amb ctra. d’accés a l’Hospital i Me-8 (nova via de
circumval·lació de Maó). Amb aquesta actuació es completa la xarxa
proposada, i també suposa una reducció dels desplaçaments realitzats a
través de la Ronda de Maó.
El següent plànol (núm. 15), inclòs a l’annex cartogràfic, mostra la xarxa
proposada al conjunt de la zona:
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Per al desenvolupament de les noves vies s’hauran d’aprofitar els camins
existents, per tal de consumir el mínim territori possible, sempre que no siguin
d’interès paisatgístic o mediambiental. D’altra banda, per a una adequada
consecució dels objectius, s’hauran de senyalitzar les principals destinacions al
conjunt de vies, conduint als usuaris que realitzin desplaçaments de pas cap a
les variants proposades.
En quant al disseny de les noves vies, es proposa una secció de carril de 3,5 m
i 1,5 de voral a totes les vies afectades per la reordenació realitzada.
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Periodicitat
L’evolució del volum de trànsit i l’execució de nous equipaments a l’entorn de la
Ctra. Me-8 seran els factors bàsics a tenir en compte per a la execució de les
propostes realitzades, a més de l’ampliació del servei de transport públic.
D’aquesta forma, les hipòtesis realitzades mostren diferents períodes en els
quals es podria arribar a la saturació de la xarxa.
L’execució del conjunt de mesures es proposa en 4 fases:
•

Fase 0: obres en execució o programades, i actuacions en
matèria de transport públic.

•

Fase 1: Resolució dels problemes de connectivitat entre Es
Castell i Maó

•

Fase 2: Resolució dels problemes de connectivitat entre St. Lluís i
Maó. Es plantegen dues subfases (2A i 2B)

A continuació es detallen el conjunt d’actuacions incloses en cada fase.
Fase 0 (en execució):
-

Condicionament de la Ctra. Me-8: transformació en un eix cívic
(construcció de vorals, carril bici, vorera, arbrat i enllumenat).

-

Condicionament de la Ctra. Me-6: millora de traçat (rectificació de corbes
i canvis de rasant), implantació de rotondes i nou vial per a vehicles no
motoritzats (bicicletes).

-

Ampliació i millora del servei de bus interurbà: ampliació d’horaris i
freqüències entre Maó i Sant Lluís en una primera fase, i implantació de
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dues línies circulars (en sentits contraris) entre Maó, St. Lluís i Es Castell
un cop finalitzi l’arranjament de la Ctra. Me-8.
-

Pla de millora de seguretat a la Ctra. de s’Ullastrar: anàlisi de mesures
de pacificació i millora de la seguretat viària.

-

Implantació d’un carril bici d’Es Castell a Maó (Me-2).

-

En paral·lel: pacificació de la Ronda de Maó i de la Ctra. de ses
Barraques, ambdues en procés de finalització del projecte, i de l’Av. de
la Pau.

Fase 1 (Millora de la Me-4):
-

Millora i ampliació del camí de Trepucó per garantir la seguretat i el
trànsit de vehicles pesants

-

Anàlisi de la variant per garantir la protecció de la zona arqueològica de
Trepucó i la zona residencial adjacent.

-

Segregació de trànsits a la zona dels Instituts

-

Incorporació de carril bici integrat en el paisatge i connectat amb la xarxa
de camins rurals

Fase 2A (nova via de circumval·lació de Maó):
-

Connexió entre la zona de Bintaufa, el vial de l’Hospital i la carretera de
l’aeroport (Me-12) i el Polígon Industrial de St. Lluís

-

El traçat de la via discorre entre el Camí d’en Claudis i la carretera de
l’aeroport
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-

es respecten íntegrament els camins existents: Na Ferranda i d’en
Claudis

-

El projecte d’execució haurà de garantir la millor connexió amb el Camí
de Baix, el vial de l’Hospital i amb la ctra. de l’aeroport (Me-12).

Fase 2B (variant de St. Lluís):
-

Construcció de la variant de la Ctra. Me-8, que connectarà Bintaufa, el
Polígon Industrial de St. Lluís i la Ctra. de s’Ullastrar, suposant una
millora de la connexió amb els nuclis de la costa.

Del conjunt d’actuacions proposades, la que suposa un major impacte
ambiental és la construcció de nou viari. En el cas de la Me-8, els objectius del
desdoblament són augmentar la capacitat, per això es proposa la seva
construcció només quan s’assoleixin els següents nivells:
¾ Confirmació de les previsions on el volum de trànsit augmenti.
S’estableix com a criteri que durant 4 mesos l’any, la IMD sigui superior
a 25.000 veh./dia.
¾ Confirmació de que el volum de trànsit anterior es manté durant dos
anys seguits.
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6. RESOLUCIÓ DE PUNTS CONFLICTIUS
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En aquest capítol es detallen altres actuacions que complementen les
realitzades als capítols anteriors, i que tenen com a principal objectiu la
resolució dels punts de major sinistralitat de la xarxa. En aquest sentit, són
objecte d’actuació de millora els punts on s’han detectat dos o més accidents
en els darrers 3 anys.
Per a la disminució de la sinistralitat cal considerar, en primer lloc, les directrius
d’actuació, tant de disseny com de seguretat viària: ampliació de vorals,
redisseny de cruïlles, etc. No obstant, als següents punts es proposen
actuacions específiques pel que fa a les condicions particulars que contenen.

¾ Carretera General (Me-1)
Es detecta una elevada sinistralitat als punts quilomètrics (pk) 12 (variant
d’Alaior), 14 i 38. Als tres trams es permet l’avançament, tot i que existeixen
corbes amb un radi i una visibilitat que el desaconsellen. En aquest sentit, es
proposa la prohibició de l’avançament al llarg de tot el traçat de la variant
d’Alaior.
En el cas dels pk 14 i 38, tot i que actualment existeix prohibició d’avançament
en corbes, aquesta no s’estén al radi total. Es proposa l’ampliació de la
prohibició d’avançament al conjunt del traçat de la corba així com
aproximadament 50 m abans.
¾ Carretera Me-3 (Maó-La Mola)
En aquesta via s’ha localitzat un punt conflictiu al pk 1, a causa de l’existència
de corbes amb una visibilitat reduïda. Es proposa reduir el límit de velocitat
específica a les corbes a 60 km/h, actuació que comporta especialment la
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implantació de senyalització vertical al conjunt de les cruïlles existents. D’altra
banda, es proposa augmentar el voral fins a 1 m, tal com s’especifica a les
directrius de disseny.
¾ Carretera Me-7 (Maó-Fornells)
Els pk on es detecta una elevada sinistralitat són el 2 i el 6, que coincideixen
amb corbes amb una visibilitat reduïda. En aquests trams es proposa la
prohibició d’avançament en corbes, mitjançant la senyalització vertical i
horitzontal corresponent.
¾ Carretera Me-5 (Maó-Es Grau)
Es detecta un punt conflictiu al pk 2, on existeixen corbes amb dues
interseccions de camins, amb una visibilitat reduïda i on es permet
l’avançament. Es proposa la prohibició d’avançament al conjunt de la corba i a
una distància d’aproximació de 50 m, a més de la construcció de dos carrils de
gir a l’esquerra a les dues interseccions mencionades.
¾ Cruïlla de la Carretera General amb l’accés a Torre-solí (Me-1, pk
14,7)
En aquest punt de la xarxa es detecta una manca de visibilitat que redueix la
seguretat viària. Es proposa la reordenació de l’accés, permetent únicament les
incorporacions a la dreta i suprimint els girs a l’esquerra, els quals s’hauran de
realitzar pel vial d’accés a Son Bou.
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7. CATÀLEG D’ACTUACIONS I FINANÇAMENT
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7.1 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES A LA CARRETERA GENERAL
(Me-1)

Resum tercer carril

SENTIT

NOMBRE
D’ACCESSOS

NOMBRE
DE
CAMINS

TRAM

PK

LONGITUD
(km)

1

5,15 - 6,55

1,4

Ciutadella

11

1

2

8,73 - 9,68

0,9

Maó

8

0

3

16,5 - 18,3

1,8

Ciutadella

7

1

4

18,47 - 19,91

1,4

Maó

9

1

5

23,26 - 24,65

1,4

Ciutadella

3

0

6

24,8 - 25,92

1,1

Maó

8

1

7

29,56 - 30,9

1,3

Maó

7

0

8

32,17 - 35,5

3,3

Ciutadella

17

2

9

38,4 - 39,9

1,5

Maó

9

4

79

10

TOTAL

14,3
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ACTUAL

TRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

AMPLIAT

NOU

INICI

FI

LONGITUD

INICI

FI

LONGITUD

18,840
23,260

19,910
24,650

1,070
1,390

18,470

18,840

0,370

34,000

35,490

1,490

32,170

34,000

3,950

INICI
5,150
8,730
16,500

FI
6,550
9,680
18,300

LONGITUD
1,400
0,950
1,800

24,800
29,500

25,920
30,900

1,120
1,400

38,400

39,900

1,500
8,170

1,830
2,200
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Resum canvis de sentit

PK
5,060
6,620
8,670
10,200
16,320
18,410
18,680

SITUACIÓ ACTUAL
Sentit
Sentit
Ciutadella
Maó
Accés a finques
Cruïlla amb camí

23,190
23,440
24,750
24,770
25,940
31,010
32,100
34,300
Camí Cala El Pilar
35,710
Cruïlla amb camí
38,250
*En projecte

Cruïlla amb camí
Cruïlla amb camí
Canvi de sentit
Cruïlla amb camí
Canvi de sentit

Accés a parcel·les

PROPOSTES
Sentit
Sentit
Ciutadella
Maó
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Eliminació canvi
de sentit
Canvi de sentit
Eliminació canvi
de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit
Canvi de sentit*
Canvi de sentit
Canvi de sentit
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Rotondes i variants

VARIANTS I ROTONDES
Via
Pk
Actuació
Me-1
28-29 Variant Ferreries
Me-1
20-22 Variant Es Mercadal
Me-1
3,3
Rotonda Me-1/Me-14
Me-1
10,6
Rotonda accés Alaior Est
Me-1
15,9
Rotonda Me-1/Me-16
Me-1
20,3
Rotonda Es Mercadal (Me-1/Camí d'en Kane)
Me-1
21,1
Rotonda Es Mercadal (Me-1/c. Pla de les Eres)
Me-1
29,1
Rotonda Me-1/Me-22
Senyalització de carrils addicionals per a vehicles lents i canvis de sentit

Actuació
Senyalització localització 9 canvis de sentit
Senyalització localització 9 carrils per a vehicles lents
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7.2 ALTRES ACTUACIONS

Resolució punts conflictius

Via
Me-1
Me-3
Me-7
Me-5

Pk
12
14
38
1
2
6
2

Actuació
Prohibició avançament
Prohibició avançament en corbes
Prohibició avançament en corbes
Reducció velocitat en corbes (60 km/h.) i ampliació voral (1 m)
Prohibició avançament en corbes
Prohibició avançament en corbes
Prohibició avançament en corbes i carril de gir a l'esquerra als 2 accessos
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Rasants amb visibilitat reduïda

Via
Me-1

Cf-1
Me-12
Me-15
Me-16
Me-18
Me-20

Pk
3,5
9,7
10,5
11,9
12,0
13,5
20,0
21,3
21,9
29,2
5,6
5,8
8,5
9,9
0,3
1,5
0,3
5,1
1,9

Actuació
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Modificació de la rasant
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició girs a l'esquerra
Modificació de la rasant
Modificació de la rasant
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
Prohibició avançament
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Ampliació del voral

Via
Me-1
Me-2
Me-3
Me-4
Me-6
Me-7
Me-9
Me-10
Me-11
Me-15
Me-18
Me-20
Me-22

Actuació
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral
Ampliació voral

a 2,5 m
a 1,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a1m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
a 0,5 m
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Il·luminació de travesseres

Via
Me-1
Me-2
Me-3
Me-6
Me-8
Me-12
Me-15
Me-16
Me-20
Me-22
Me-24

Nº travesseres
existents
5
2
2
1
3
2
3
1
2
1
2

Senyalització

Actuació
Modificació senyalització horitzontal
Modificació senyalització vertical
Realització Pla Senyalització Orientació
Creació centre de control de trànsit
Implantació 8 panells senyalització variable
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Xarxa sud-est

Actuació
Condicionament Me-8
Condicionament Me-4
Condicionament Me-6 + 2 rotondes
Construcció variant Me-8 + 3 rotondes
Construcció connexió Me-12 amb viari Hospital + 2 rotondes
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7.3 FINANÇAMENT

El Consell Insular de Menorca compta amb la següent dotació econòmica al
llarg de la durada del Pla Director Sectorial de Carreteres:
-

Conveni de Carreteres de l’Estat (Ministeri de Foment): 68,9 milions d’euros
durant els següents 8 anys, dels quals 33 milions d’euros es destinaran a la
construcció de la variant de Ferreries. La resta de la dotació (35,9 milions
d’euros) s’invertirà a la millora de la Carretera General.

-

Recursos propis: dotació de 6 milions d’euros anuals.

-

Conveni amb el Govern de les Illes Balears: 2,9 milions d’euros anuals durant
10 anys.

Segons els recursos econòmics mencionats, es proposa el següent model de
finançament:

¾ Finançament de les propostes a la Carretera General
Es destinarà el conjunt de la dotació inclosa al conveni amb el Ministeri de Foment,
segons la periodicitat establerta inicialment. D’una banda, a la variant de Ferreries,
amb pressupost aprovat, es destinaran 33 milions d’euros, amb un període d’execució
des del 2009 fins el 2011. En quant a la millora de la carretera, s’ha dividit el conjunt
d’actuacions segons els trams afectats. La següent taula resumeix el conjunt
d’actuacions, la seva periodicitat i la proposta de finançament:
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ACTUACIÓ
PRESSUPOST
2009
Variant de
33.000.000 €
3.000.000 €
Ferreries
Millora de la Carretera General (Me-1)
Tram 1: Maó-Alaior
7.500.000 €
Tram 2: AlaiorMercadal
Tram 3: MercadalFerreries
Tram 4: FerreriesCiutadella

2010

2011

15.000.000 €

15.000.000 €

3.600.000 €

1.900.000 €

2012

7.500.000 €
7.500.000 €

TOTAL

66.000.000 €

Import
expropiacions

5.800.000 €

1.000.000 €

2014

3.700.000 €

2.000.000 €

1.900.000 €

5.600.000 €

2.000.000 €
1.800.000 €

7.500.000 €

2013

1.700.000 €

3.800.000 €

2.000.000 €

18.600.000 €

18.600.000 €

7.600.000 €

7.600.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

800.000 €

7.600.000 €
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¾ Finançament de les propostes a la Xarxa Sud-est
Per a la realització del conjunt d’actuacions a la xarxa Sud-est es destinaran els 6
milions d’euros anuals que aporta el Conveni inclòs dins la Llei de Carreteres. En
quant al cost de l’execució, a continuació es detalla segons la seva periodicitat:
-

Fase 1: 1,5 milions d’euros

-

Fase 2A: 6 milions d’euros

-

Fase 2B: 6 milions d’euros

D’altra banda, pel desenvolupament de la fase 0 ja ha estat aprovat el pressupost,
mentre que la resta de fases es succeiran segons els paràmetres definits als capítols
anteriors, suposant un termini d’execució de curt termini per a la fase 1 i mig-llarg
termini les fases 2A i 2B.

¾ Finançament d’altres actuacions
A les actuacions de la resta de la xarxa, de caràcter puntual, es proposa destinar la
dotació del Conveni amb el Govern de les Illes Balears, que suposa una inversió de
2,9 milions d’euros anuals durant 8 anys, que correspon a la durada del Pla Director.
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