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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
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Les estratègies d‟actuació per millorar la mobilitat i accessibilitat als nuclis urbans passen
necessàriament per la implantació d‟un model de mobilitat sostenible, on el vehicle privat perdi la
seva preponderància. El desenvolupament d‟un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (d‟ara en
endavant PMUS) esdevé el procés idoni per dur a terme aquestes estratègies.

Els PMUS es defineixen com un conjunt d‟actuacions per implantar modes de desplaçament més
sostenibles dins un nucli urbà, i proporcionar alternatives al transport amb vehicle privat per reduir
l‟impacte d‟aquest tipus de desplaçaments.
L‟objectiu és l‟elaboració d‟un PMUS que permeti definir les actuacions encaminades a la millora de la
mobilitat del nucli de Maó superposant i compatibilitzant les diferents xarxes (vehicle privat, vianants,
bicicletes, aparcaments), que es pugui desenvolupar.
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Caracterització de la xarxa viària i recollida de dades de mobilitat
• Consulta de fonts oficials.
• Ús d’eines cartogràfiques i estadístiques.
• Construcció d’una base de dades de mobilitat.

Diagnosi del sistema de mobilitat
• Matriu DAFO per mode de desplaçament.
• Treball de camp: identificació d’aspectes crítics.

Reunions amb agents locals
• Procés de participació de la societat local: reunions temàtiques i Mesa de Mobilitat.

Propostes d’actuació
• Organitzades per eixos propositius: vianants, bicicleta, transport públic, circulació, estacionament,
mercaderies, etc.
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MARC DE REFERÈNCIA
La llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
En la política d‟impuls a la mobilitat sostenible, la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de
perseguir els objectius següents:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Contribuir a millorar el medi ambient urbà i rural, la salut i la seguretat dels ciutadans, les polítiques de
desenvolupament sostenible i l’eficiència de l’economia, fent un ús més racional dels recursos naturals.
Integrar les polítiques de desenvolupament urbà, econòmic i de mobilitat de manera que es minimitzin
els desplaçaments habituals, i facilitar l’accessibilitat eficaç, eficient i segura als serveis bàsics amb el
mínim impacte ambiental.
Promoure la disminució del consum d’energia i la millora de l’eficiència energètica tenint en compte les
polítiques de gestió de la demanda.
Establir mecanismes de coordinació per aprofitar al màxim els transports col·lectius, siguin transports
públics o transport escolar o d’empresa.
Efectuar i dur a terme propostes innovadores que afavoreixin un ús més racional del vehicle privat, com el
cotxe multiusuari o el cotxe compartit.
Establir fórmules d’integració tarifària del transport públic a cadascuna de les Illes Balears, d’acord amb les
competències de cada administració pública i des del principi de la cooperació institucional.
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MARC DE REFERÈNCIA
f)
g)
h)
i)

Millorar la velocitat comercial del transport públic de viatgers.
Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària.
Fomentar la reducció de l’accidentalitat.
Fomentar els mitjans de transport de menor cost social, econòmic, ambiental i energètic tant per a
persones com per a mercaderies, com també l’ús del transport públic i col·lectiu i altres mitjans de transport
no motoritzat.
j) Fomentar la intermodalitat dels mitjans de transport, tenint en compte el conjunt de xarxes i mitjans de
transport que faciliten el desenvolupament de mitjans alternatius al vehicle privat motoritzat, especialment la
bicicleta.
k) Fomentar mitjans de transport més accessibles com a via imprescindible per aconseguir la integració i la
millora de la qualitat de vida personal.
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 Proposar un model de mobilitat equilibrat i respectuós amb el medi ambient.
Un PMUS té múltiples
objectius...

 Dotar de protagonisme al vianant i un ús més racional de l’espai públic. El vianant
és l’àtom de la mobilitat.

 Potenciar el transport públic i altres modes més eficients energèticament.
 Reduir l’ús del vehicle privat a l’hora d’efectuar desplaçaments interns, especialment
els de curta-mitja distància.
 Millor qualitat de vida de la població local.

...i els seus beneficis
són diversos...

 Més espai públic disponible, menys contaminació.
 Menor dependència del vehicle privat.
 Major seguretat per als elements més febles: vianants,
bicicletes, gent major, infants...
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: ZONIFICACIÓ URBANA
Un aspecte previ útil de cara al posterior tractament de la informació és la zonificació de l‟àmbit
d‟estudi. Normalment, aquesta tasca té relativament en compte les característiques i similituds
funcionals, geomètriques i històriques de la malla urbana.
Segons l‟Ajuntament de Maó, la
ciutat es pot dividir en 10 zones.
Aquesta
zonificació
permetrà
desagregar la informació obtinguda
durant
les
tasques
de
caracterització territorial, permetent
també determinar de manera
directa i més específica els espais
que
presenten
una
major
problemàtica.
Així, aquesta identificació directa
de debilitats pot ajudar a les
autoritats a enfocar més la seva
presa futura de decisions.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: ZONIFICACIÓ URBANA
A través d‟informació en possessió, majoritàriament, de l‟Ajuntament de Maó, i la seva posada a
disposició de Cinesi, s‟efectua la següent caracterització de la xarxa viària i la seva capacitat:
• Trànsit i circulació: zonificació urbana, xarxa viària, sentits de circulació de les vies, distribució i
amplada dels vials de circulació, estadístiques d‟accidents, carrers amb circulació restringida.
• Estacionament: places i tipologia d‟aparcament en calçada i fora de calçada, places regulades,
guals, bosses d‟aparcament, places reservades a persones amb mobilitat reduïda.
• Equipaments i punts d‟interès: localització i la seva accessibilitat.

• Zones habilitades per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: ZONIFICACIÓ URBANA
• Transport públic urbà i interurbà: itineraris i parades d‟autobusos, caracterització dels serveis,
anàlisi de la demanda de viatgers, parades de transport escolar.
• Taxi: localització i distribució de les parades de taxi.
• Vianants: carrers exclusius o amb prioritat per a vianants, ubicació de passos per a vianants.
• Bicicletes: xarxa d‟itineraris ciclistes, oferta d‟estacionament.
Aquest estudi es circumscriu al nucli urbà residencial de Maó. Pel que fa al nucli de Sant Climent,
només s‟analitza la morfologia de la seva travessera urbana.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
Conèixer els sentits de la circulació és fonamental per saber de quina manera es pot distribuir el
trànsit pel nucli urbà. Constitueixen un component crític del sistema de mobilitat, doncs actuen com a
mecanisme introductor o expulsor del trànsit respecte a la ciutat. Tenen una especial incidència en
aquells casos en què el conductor del vehicle no és resident de la ciutat, i, per tant, no té tant de
coneixement dels carrers.
En el cas de Maó, s‟observa, generalment, una bona distribució dels mateixos, en tant en quant hi ha
una predominança dels sentits únics en aquells carrers que presenten unes amplàries més
reduïdes (especialment de la zona cèntrica). Aquest fet permet gaudir d‟una circulació més fluida,
amb menys interrupcions i una menor congestió.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
Tot i així, s‟observa una distribució dels sentits units que afavoreixen la utilització dels carrers més
estrets com a vies de pas. És a dir, els carrers estrets de sentit únic poden ser usats per travessar el nucli
de forma longitudinal i transversal, servint en certa manera de camí alternatiu a les principals vies
col·lectores. Aquest fet provoca un a major llibertat i alhora dispersió del trànsit pel tramat de carrers
secundaris en l‟entorn urbà.
Pel que fa al nucli de Sant Climent, la seva travessera urbana és actualment de doble sentit de
circulació.
Amb l‟objectiu de facilitar la visualització de tots els sentits de circulació, es presenten una sèrie de mapes
zonals de la ciutat.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: SENTITS DE CIRCULACIÓ
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: AMPLÀRIA DE VIALS
A partir d‟informació facilitada per l‟Ajuntament de Maó, s‟ha pogut elaborar un mapa d‟amplàries
mitjanes dels vials de circulació, és a dir, l‟espai destinat a la circulació dels vehicles, excloent les
voreres. A més, aquesta amplària mitjana s‟ha calculat concretament per carril (en cas de que el
carrer fos de doble sentit de circulació). Aquest factor (amplària) és important en tant en quant permet
donar una idea de quina és la capacitat de trànsit que pot arribar a absorbir un determinat carrer. El
mapa inferior mostra la classificació de carrers segons aquestes amplàries.
En termes generals, la ciutat destaca per presentar una pitjor relació amplària-carril, i, per tant, pitjors
condicions potencials de circulació a determinades vies distribuïdes per tot l‟espai urbà (marcades en
color taronja, amb amplària per carril inferior als 3 metres).

21

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

TRANSIT I CIRCULACIÓ: AMPLÀRIA DE VIALS
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: PUNTS NEGRES DE LA XARXA
Novament prenent com a base informació de l‟Ajuntament relacionada amb el nombre d‟accidents
registrats, s‟ha pogut elaborar també un mapa de sinistralitat de la xarxa urbana.

Així, el mapa de la dreta mostra la
concentració geogràfica dels accidents
de trànsit produïts al llarg de l‟any 2014
(any del qual es disposen les ubicacions
exactes del accidents). Es pot observar
com la majoria es registra a les rotondes
de la ronda de circumval·lació, que
donen accés al centre urbà.
Concretament, la cruïlla entre l‟avinguda
J.A. Clavé i avinguda de la Mediterrània
és la que presenta una major densitat
d‟accidents.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: PUNTS NEGRES DE LA XARXA
La taula inferior indica, d‟acord amb les dades facilitades pel propi Ajuntament de Maó, el nombre total
d‟intervencions per accidents registrats durant el període 2011-2016. Així mateix, s‟especifiquen els
accidents on es van produir ferits, també per al mateix període.
Intervencions accidents
Accidents amb ferits

2011
341
59

2012
379
75

2013
322
45

2014
362
59

2015
363
87

2016
397
79

De les dades anteriors es pot extreure que les intervencions per accidents han experimentat un
increment del 16,4% al llarg del període. Per altra banda, els accidents on es produïren ferits també
van augmentar de manera molt considerable (més d‟un 30%). Així, per tant, es conclou que durant els
darrers anys no només ha crescut la sinistralitat, sino que a més cada vegada és registren més ferits.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: CARRERS D’ÚS ESPECIAL
Pel que fa als carrers d‟ús especial o restringit, es poden diferenciar les següents tipologies:
• Carrers per a vianants, on la circulació dels vehicles no està permesa. Fonamentalment són els
següents:
- Costa de la plaça.
- Bon aire.
- Rosari.
- Nou.
- s‟Arravaleta.
• Carrers de zona 30 i zona 20. Sí que es permet la circulació, però sota un règim de pacificació i
ús compartit de la via amb els vianants. Permet dotar d‟una major seguretat als elements més
dèbils de la mobilitat urbana.
Entre els carrers de zona 20 es poden esmentar el carrer de Sant Josep, un dels marges de la
plaça de l‟Esplanada, o els voltants de la Plaça Príncep. Pel que fa a la zona 30, destaca el camí
d‟es Castell, carrer Moreres, Cós de Gràcia o el carrer de Fornells.
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: EQUIPAMENTS
Els equipaments públics constitueixen
una important font generadora de fluxos de
mobilitat, associada a diferents perfils de
població segons la tipologia que es tracti.
Així mateix, en funció de la tipologia, el
patró temporal de comportament dels
desplaçaments, així com la intensitat
d‟aquests, podran també variar.
Per això, és important conèixer quins són
els principals equipaments, així com també
determinar la seva ubicació geogràfica. En
general, s‟observa que la zona del centre
històric és la que presenta una major
densitat d‟equipaments.
Pel que fa al nucli urbà de Sant Climent, la presència d‟equipaments al seu interior és
més reduïda. Destaquen principalment els de caràcter sanitari, assistencial, cultural i
religiós
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TRANSIT I CIRCULACIÓ: EQUIPAMENTS
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
La capacitat d‟estacionament és un aspecte fonamental en el sistema de mobilitat urbana. La seva
distribució afectarà de manera directa als fluxos de trànsit que es generin a l‟interior de la ciutat.

El mapa que acompanya
a la dreta identifica la
localització de places
lliures d‟estacionament
en superfície, és a dir, on
es pot aparcar. A més, es
diferencia segons el tipus
d‟estacionament:
en
cordó o en bateria i semibateria.
En termes agregats, Maó
presenta una capacitat
total de 7.270 places
lliures.
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
Mitjançant la zonificació proposada, es pot determinar de manera molt aproximada quina és la capacitat
màxima d‟estacionament en superfície per àmbit concret de la ciutat.
Com és habitual, les zones més
cèntriques es caracteritzen per
una menor capacitat de places.
Això és així en tant en quant la
disposició dels carrers és més
irregular i de seccions més
estretes.
Els àmbits més perifèrics (Fort
de l‟Eau, Avinguda Menorca,
Molí des Pla o ses Vinyes) de la
ciutat solen presentar amplàries
més importants i més espai
destinat a l‟estacionament.
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
Pel que fa a la tipologia de les places lliures,
s‟observa que la majoria és en cordó (61%),
mentre que la resta és en bateria i semi-bateria
(39%).
Es pot afirmar que el pes d‟aquesta darrera
modalitat
d‟estacionament
és
certament
significativa.

Zona

Cordó

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Sínia Morera
Molí des Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
Ses Vinyes
Camí d'en Barrotes
Malbúger
Moll de Llevant
Moll de Ponent
Total

235
76
68
822
800
105
277
370
467
299
48
544
272
55
4.438
61,0%

Bateria/Semibateria
267
188
17
69
169
6
102
562
174
434
46
741
0
57
2.832
39,0%

Total
502
264
85
891
969
111
379
932
641
733
94
1.285
272
112
7.270
100,0%
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
La travessera urbana de Sant Climent,
configurada pel carrer de Sant Jaume, disposa
d‟una capacitat d‟estacionament total de 26
places (22 en cordó i 4 en bateria).
Per altra banda, hi ha un bossa d‟estacionament
que dona cabuda a 52 places.
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
A més, s‟han especificat aquelles places
ubicades
en
aparcaments
o
bosses
d‟estacionament obertes al públic. En conjunt,
aquestes bosses aporten a la ciutat de Maó un
total de 2.202 places.
Zona

Pàrquing
Catisa
Tanques del Carme
Miranda
Sínia Morera
CEIP Mare de Déu del Carme
Cap de Creus
Molí des Pla
Ocimax
Sínia des Cuc
sa Punta
Fort de l'Eau
c/ Mallorca
Esplanada
Centre històric
Albert Camus
Freginal
Avinguda Menorca Vives Llull
Ses Vinyes
Ses Vinyes
Vasallo
Camí d'en Barrotes Barrotes
Total

Places
160
125
45
163
277
490
65
24
265
77
150
83
92
80
106
2.202
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
Altra tipologia de places d‟estacionament disponibles són les
que es troben regulades sota el règim de zona «Àrea» (de
pagament). S‟ha perfeccionat un mapa amb indicació dels
carrers afectats per aquesta figura reguladora.
Actualment, les places regulades són aproximadament unes
803, ubicades la majoria d‟elles al centre històric, així com
també a carrers de les zones de l‟Avinguda Menorca i ses
Vinyes.
Els principals carrers afectats per la zona regulada són:
Josep Maria Quadrado, l‟avinguda de Menorca, carrer de Sant
Esteve, Albert Camus, Gràcia, Isbel II, sa Rovellada de Dalt,
Sant Jordi, Plaça Bastió, s‟Arraval, Sol, Isabel II i la Costa de
ses Voltes.

Zona
Tanques del Carme
Andrea Dòria
Sínia Morera
Molí des Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
Ses Vinyes
Camí d'en Barrotes
Malbúger
Moll de Llevant
Moll de Ponent
Total

Zona Àrea
0
0
0
54
0
251
54
121
0
113
0
0
54
156
803
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ESTACIONAMENT: PLACES PER TIPOLOGIA
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ESTACIONAMENT: GUALS
Les places d‟estacionament lliure conformen el que seria l‟oferta pública d‟aparcament. Ara bé, cal
tenir en compte també la presència de guals, doncs aquests suposen una oferta addicional de
caràcter privat. Les dades relatives a la ubicació de guals ha estat facilitada pel propi Ajuntament de
Maó.
Pel que fa als guals, aquests tenen una major incidència a les vies urbanes de major importància
(com per exemple els eixos d‟entrada/sortida a la ciutat).
Aquest fet pot resultar de la doble pressió que suporta aquesta zona en termes d‟intensitat de trànsit i
d‟estacionament (menys places per a més demanda). Així, aquesta situació deriva en la necessitat
dels propietaris d‟assegurar que la porta del garatge no sigui ocupada per altres vehicles.
A partir de les xifres globals de guals i l‟aplicació de coeficients, és possible estimar quin és el volum
de places d‟estacionament «privades». Així, considerant la presència mitjana de 2,5 places per gual,
s‟estima una capacitat extraordinària de 4.155 places, que s‟haurien d‟afegir a les «lliures» abans
comptabilitzades.
Així, s‟aprecia que la zona del centre històric, tot i la seva reduïda capacitat d‟oferta d‟estacionament
lliure, presenta un volum estimat de places «privades» significatiu.
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ESTACIONAMENT: GUALS
Zona

Guals

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Sínia Morera
Molí des Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i
Plaça Eivissa
Ses Vinyes
Camí d'en Barrotes
Malbúger
Moll de Llevant
Total

165
55
9
280
72
233
28
136

Places
estimades
413
138
23
700
180
583
70
340

251

628

128
94
210
1
1.662

320
235
525
3
4.155
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ESTACIONAMENT: GUALS
Pel que fa al nucli de Sant Climent,
s‟han detectat un total de 127 guals.
Si s‟aplica una ràtio d‟1,75 places per
gual (inferior a l‟aplicat a Maó), s‟obté
una oferta addicional «privada»
d‟entorn a 222 places. Del total de
guals, entorn a uns 30 s‟ubiquen a la
travessera urbana, estimant unes 55
places addicionals en aquest vial
concret.
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ESTACIONAMENT: PLACES RESERVADES A PMR
S‟han comptabilitzat i localitzat les places reservades per a
persones amb mobilitat reduïda en adequades condicions de
senyalització horitzontal i vertical. Aquesta informació ha estat
proporcionada pel mateix Ajuntament.
Així, a l‟interior de Maó s‟identifiquen un total de 144 places
reservades. És a dir, s‟obté una proporció d‟1 plaça per cada 170
habitants. S‟ha considerat com a referència la població censada
a la ciutat a l‟any 2015.
Zona
Tanques del Carme
Andrea Dòria
Sínia Morera
Molí des Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
Ses Vinyes
Camí d'en Barrotes
Malbúger
Moll de Llevant
Moll de Ponent
Total

Places PMR
9
1
3
19
12
19
2
28
6
25
6
11
1
2
144
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ESTACIONAMENT: PLACES RESERVADES A PMR
Per altra banda, segons el Decret 110/2010, de 15 d‟octubre, pel qual s‟aprova el Reglament per a la
millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, en el seu article 12, recomana
que hi hagi 1 plaça PMR per cada 33 places d‟estacionament lliure. Per tant, hi hauria d‟haver entorn
a 287 places de PMR. Aquest càlcul ha considerat la capacitat d‟estacionament calculada prèviament
(tant lliures com en bosses).
Així doncs, actualment, hi hauria un dèficit d‟entorn a 143 places, dèficit que caldria corregir
progressivament per evitar possibles situacions de discriminació. En relació amb el nucli urbà de Sant
Climent, les reserves d‟estacionament per a persones amb mobilitat reduïda sumen un total de 6
places, equivalent a 1 plaça per cada 90 habitants.
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TRANSPORT DE MERCADERIES: CÀRREGA I DESCÀRREGA
Les zones de càrrega i descàrrega són aquelles destinades a facilitar la distribució i el lliurament de
béns i mercaderies diverses. Per tant, la seva localització hauria d‟anar, en certa manera,
correlacionada amb la distribució geogràfica de les activitats comercials, especialment amb aquelles
que requereixen d‟una provisió més regular.
En total, Maó disposava en el moment de l‟elaboració del present estudi d‟un total de 74 zones
reservades a la càrrega i descàrrega. En relació amb Sant Climent, actualment es disposa de dues
zones habilitades per dur a terme operacions de càrrega i descàrrega, ubicades també al carrer de
Sant Jaume.
Zona
Tanques del Carme
Andrea Dòria
Sínia Morera
Molí des Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
Ses Vinyes
Camí d'en Barrotes
Malbúger
Moll de Llevant
Moll de Ponent
Total

Zonas CiD
5
1
0
8
4
20
2
13
4
16
1
0
0
0
74
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TRANSPORT DE MERCADERIES: CÀRREGA I DESCÀRREGA
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TRANSPORT PÚBLIC: ANÀLISI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
A partir d‟informació extreta del Pla Insular de Serveis de transport públic de viatgers per carretera,
s‟ha pogut extreure informació relativa a la distribució dels viatgers, expedicions i quilòmetres
recorreguts, per concessió, línia i relació amb Maó. Les dades es refereixen a tot l‟exercici 2015.
S‟observa que la relació Maó-Ciutadella és la principal, amb 5.885 expedicions anuals i gairebé
450.000 viatgers. També en relació amb la ciutat de Maó, la línia que connecta amb l‟aeroport
superar el llindar dels 85.000 viatgers/any, mentre que la línia 15 (Maó centre) aglutina uns 50.000
usuaris.
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TRANSPORT PÚBLIC: ANÀLISI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
Operador

TMSA
Transporte
regular, SL

Autocares, SLU

Concessió

IB-06

IB-37

Línia
1
2
3
18
21
22
31
32
51
71
73
91
92
93
10
15
19

Dades anuals de les línies que connecten amb Maó (2015)
O/D
Viatgers
Expedicions
Maó - Ciutadella
448.811
5.885
Maó - es Castell
184.752
9.042
Maó - Sant Lluís
41.632
3.179
Maó - Instituts
24.034
840
Maó - Sant Climent
3.636
551
Maó - Sant Climent - es Canutells
14.466
584
Maó - Sant Climent - Cala en Porter
44.680
1.493
Maó - Alaior - Son Bou
87.608
1.951
Maó - Alaior - Mercadal - Ferreries - Cala Galdana
18.828
378
Maó - Alaior - es Migjorn Gran - Sant Tomàs
33.969
899
Maó - Alaior - es Migjorn Gran
17.058
852
Maó - Sant Lluís - Alcalfar - s'Algar
47.867
1.104
Maó - Sant Lluís - Punta Prima
148.702
2.800
Maó - Sant Lluís - Binibèquer
20.682
552
Total
1.136.725
30.110
Maó - Aeroport
87.882
8.158
Maó - Centre
49.625
8.875
Maó - Lucmaçanes
974
500
Total
138.481
17.533
TOTAL
1.275.206
47.643

Viatgers/exp.
Km
76,3
586.734,50
20,4
79.569,60
13,1
40.055,40
28,6
3.948,00
6,6
6.116,10
24,8
12.322,40
29,9
41.654,00
44,9
81.942,00
49,8
27.972,00
37,8
50.344,00
20,0
41.322,00
43,4
24.840,00
53,1
64.400,00
37,5
12.696,00
34,7
1.073.916
10,8
93.001,20
5,6
87.862,50
1,9
4.000,00
6,1
184.864
29,7
1.258.780

44

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

TRANSPORT PÚBLIC: ANÀLISI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
El mapa de la dreta presenta la
ubicació geogràfica de totes les
parades de transport públic
existents a la ciutat (tant de la línia
urbana com de les línies de la
xarxa interurbana).
Per
altra
banda,
l‟estació
d‟autobusos s‟ubica a la plaça de
l‟Esplanada, gaudint per tant d‟una
ubicació cèntrica.
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CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
TRANSPORT PÚBLIC: CONNEXIONS
A la dreta es mostren les connexions
amb Maó durant la temporada baixa.
Destaca especialment els nuclis
d‟Alaior, es Castell, Son Vilar, Sant
Lluís, Ciutadella, Ferreries i es
Mercadal (tots ells amb més de 20
expedicions diàries). Cal dir que els
valors de la tercera columna són les
expedicions en ambdós sentits de la
relació.
La darrera columna expressa la ràtio
d‟expedicions diàries per cada 1.000
habitants, indicador que permet donar
una idea sobre el grau de cobertura
de la població amb el servei de
transport públic.

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Nuclis amb connexió amb Maó en temporada baixa:

Alaior

Alaior

7.298

Expedicions
Totals Temp.
Baixa
26,5

Castell, Es

Castell, Es

6.217

26

4,2

Castell, Es

Son Vilar

741

26

35,1

Sant Lluís

Sant Lluís

3.649

23

6,3

Ciutadella

Ciutadella de Menorca

21.594

21

1

Ferreries

Ferreries

4.452

21

4,7

Mercadal, Es

Mercadal, Es

2.583

21

8,1

Maó

Sant Climent

537

8,5

15,8

Migjorn Gran, Es

Migjorn Gran, Es

1.311

5,5

4,2

Sant Lluís

Punta Prima

468

4

8,5

Sant Lluís

Alcalfar

189

4

21,2

Sant Lluís

Algar, S'

513

4

7,8

Sant Lluís

Biniancolla

82

4

48,8

Mercadal, Es

Arenal d'en Castell

223

3,5

15,7

Mercadal, Es

Fornells

606

3,5

5,8

Maó

Binixíquer

434

3

6,9

Alaior

Cala en Porter

1.018

3

2,9

Mercadal, Es

Macaret, Na

110

3

27,3

Mercadal, Es

Port d'Addaia

311

3

9,6

Mercadal, Es

Punta Grossa, Polígon

165

3

18,2

Alaior

Son Vitamina

107

3

28

Mercadal, Es

Urb. Coves Noves

139

3

21,6

Ferreries

Cala Galdana

202

2

9,9

Maó

Llucmaçanes

196

1

5,1

Municipi

Nucli població

Població
Hivern

Ràtio
Exp/1.000hab.
Temp. Baixa
3,6
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TRANSPORT PÚBLIC: CONNEXIONS
Pel que fa a la temporada alta, les
expedicions
diàries
es
veuen
significativament
incrementades,
particularment amb Sant Lluís i Alaior
(superant el llindar de les 40
expedicions per dia).
Pel que fa a la ràtio de la darrera
columna, s‟ha tingut en compte la
població flotant d‟aquells nuclis
urbans que presenten un caràcter
turístic.

Nuclis amb connexió amb Maó en temporada alta:

Sant Lluís

Sant Lluís

4.046

Expedicions
Totals Temp.
Alta
56,5

Alaior

Alaior

7.474

41,5

Castell, Es

Castell, Es

8.069

26

3,2

Castell, Es

Son Vilar

856

26

30,4

Maó

Sant Climent

Ferreries

Ferreries

Mercadal, Es
Ciutadella

Municipi

Nucli població

Població
Estiu

Ràtio
Exp/1.000hab.
Temp. Alta
14
5,6

589

23

39

4.649

21,5

4,6

Mercadal, Es

2.744

21,5

7,8

Ciutadella de Menorca

22.849

19,5

0,9

Migjorn Gran, Es

Sant Tomàs

3.561

18

3,4

Sant Lluís

Biniancolla

613

17

27,7

Sant Lluís

Punta Prima

3.405

17

5

Mercadal, Es

Cala Tirant

28

15

535,7

Mercadal, Es

Son Parc

2.785

15

5,4

Mercadal, Es

Fornells

941

15

15,9

Mercadal, Es

Arenal d'en Castell

3.321

14

4,2

Mercadal, Es

Punta Grossa, Polígon

543

14

25,8

Alaior

Son Bou

6.389

14

2,2

Mercadal, Es

Urb. Coves Noves

791

14

17,7

Migjorn Gran, Es

Migjorn Gran, Es

1.419

12

8,5

Sant Lluís

Alcalfar

401

7

17,5

Sant Lluís

Algar, S'

2.409

7

2,9

Maó

Binixíquer

655

7

10,7

Alaior

Cala en Porter

4.416

7

1,6

Alaior

Son Vitamina

235

7

29,8

Mercadal, Es

Port d'Addaia

760

4,5

5,9

Maó

Canutells, Es

1.150

4

3,5

Maó

Grau, Es

249

4

16,1

Sant Lluís

Binibèquer

3.344

3

0,9

Ferreries

Cala Galdana

3.736

2

0,5

Maó

Llucmaçanes

263

1

3,8

Mercadal, Es

Macaret, Na

208

1

4,8
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TRANSPORT PÚBLIC: COMPETITIVITAT
Una vegada es disposa del temps de recorregut en ambdós modes de transport (transport públic i
vehicle privat), és possible calcular la ràtio entre el temps en transport públic i en transport privat,
per temporada de l‟any. Si aquesta ràtio és superior a 1, vol dir que el transport públic implica un
excés de temps, i al contrari. Cal tenir en compte que no es considera el possible temps que cal
dedicar a trobar aparcament (en el cas del vehicle privat), fet que podria ajustar a la baixa els resultats
d‟aquesta ràtio. Així, es podria dir que una ràtio superior a 1,25 comença a ser significativament
important, en tant en quant el transport públic deixa de ser competitiu per a l‟usuari. S‟observa com,
especialment durant la temporada alta, moltes destinacions presenten una ràtio relativament elevada.
Pol

Destinació

Alaior
Ciutadella
es Castell
es Mercadal
Maó

es Migjorn Gran
Ferreries
Fornells
Sant Lluís

Línia

1
Exprés
2
1
73 (baixa)
71 (alta)
1
41
3

Temps TP
(minuts, TB)

Temps TP
(minuts, TA)

Temps VP
(minuts)

Ràtio TP/VP Ràtio TP/VP
(TB)
(TA)

10
50
10
25

10
15
25

10
42
8
20

1,0
1,2
1,3
1,3

1,0
1,9
1,3

25
35
35
20

25
35
60
15

25
27
31
11

1,0
1,3
1,1
1,8

1,0
1,3
1,9
1,4

48

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

TRANSPORT PÚBLIC: AMPLITUD HORÀRIA
Un altre indicador d‟atractiu del transport públic és el relatiu a l‟amplitud horària. Aquesta es calcula
com la diferència entre la primera anada a Maó i la darrera tornada cap al nucli d‟origen. Permet
donar una idea de fins a quin punt una persona que s‟ha de desplaçar per motius laborals pot estar
coberta amb l‟oferta de transport públic. Així, es pot considerar que una amplària a partir de les 12
hores és adequada com per poder cobrir les diverses necessitats dels usuaris.

Pol

Origen

Alaior
Ciutadella
es Castell
es Mercadal
Maó

es Migjorn Gran
Ferreries
Fornells
Sant Lluís

Línia

1
1
2
1
73 (baixa)
71 (alta)
1
41
3

Primera
sortida

Temporada baixa
Darrera
Amplitud
sortida

Primera
sortida

Temporada alta
Darrera
Amplitud
sortida

7:10
6:30
7:30
6:55

22:15
22:15
20:45
22:15

15:05
15:45
13:15
15:20

7:15
6:40
7:30
7:05

23:00
23:00
20:45
23:00

15:45
16:20
13:15
15:55

7:05

17:00

9:55

9:10

19:45

10:35

6:45
8:40
7:30

22:15
18:30
20:40

15:30
9:50
13:10

6:55
8:35
7:30

23:00
19:45
23:00

16:05
11:10
15:30
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TRANSPORT PÚBLIC: PARADES ESCOLARS
Per altra banda, al marge del transport públic regular, s‟han identificat les parades d‟autobús
relacionades amb els centres escolars (tot diferenciant per tipologia de centre). Pel que fa al nucli
de Sant Climent, existeix al carrer de Sant Climent una parada d‟autobús del servei regular i una
altra lligada al transport escolar
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SECTOR DEL TAXI
Maó disposa actualment de sis
punts de parada de taxi, ubicats a
les principals localitzacions del
centre urbà (especialment: hospital,
port, plaça de l‟Esplanada, estació
d‟autobusos, avinguda del Port de
Maó i proximitats de la plaça
Príncep).
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VIANANTS: PASSOS PER A VIANANTS
Els passos per a vianants constitueixen un dels
elements crucials per garantir una bona
continuïtat dels itineraris per a vianants, doncs
permeten dotar de seguretat i comoditat a
aquest mode de mobilitat. A més, juguen un
especial paper en aquelles vies urbanes amb
major intensitat de trànsit o als voltants
d‟equipaments “sensibles” (escoles, centres de
salut, instal·lacions esportives, etc.).
Així, durant la fase de tractament de dades es
van localitzar i comptabilitzar els passos
existents. A dia d‟avui, la ciutat presenta entorn
a 450 passos per a vianants.
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VIANANTS: PASSOS PER A VIANANTS
La travessera urbana de Sant Climent gaudeix de quatre passos per a vianants, ubicats a l‟entorn
de les principals cruïlles interiors. Així mateix, a la sortida del nucli (direcció Cala en Porter), hi ha
instal·lades tres bandes reductores de velocitat.
El mapa inferior mostra la distància que es pot
recórrer a peu en un temps de 3 i 5 minuts
(isòcrona), a una velocitat mitjana de 4,5 km/h.
El resultat indica la idoneïtat del nucli per
promocionar els desplaçaments a peu i en
bicicleta, especialment a causa de les reduïdes
distàncies extremes i de la suau orografia del
terreny.
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BICICLETA: INFRAESTRUCTURA (XARXA I PUNTS D’ESTACIONAMENT)
Una de les premisses per potenciar la mobilitat en bicicleta (i en qualsevol altre mode) és la creació
d‟una infraestructura mínima. Aquesta, ha de tendir a facilitar i a dotar de seguretat al mode que es
vol promocionar. En el cas específic de la bicicleta, es disposa d‟un carril bici que discorre per l‟eix
urbà configurat pel carrer de Ciutadella - avinguda Josep Maria Quadrado - avinguda Josep A.
Clavé. També destaquen les connexions externes que discorren pel carrer Vasallo (a l‟exterior de la
ronda de circumval·lació), la ronda de Malbúger i la carretera Me-2, direcció a es Castell.
A més, hi ha un total 73 punts habilitats
per estacionar aquests vehicles, amb
una capacitat total de 382 places.

Aquests punts s‟ubiquen especialment a
les zones de ses Vinyes, Avinguda de
Menorca i centre històric, així com també
a àmbits concrets de Fort de l‟Eau.
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BICICLETA: INFRAESTRUCTURA (XARXA I PUNTS D’ESTACIONAMENT)
A continuació es presenta una anàlisi de la cobertura dels diferents equipaments, diferenciant per
tipologia, en funció de la disposició o no d‟aparca-bicicletes en un radi de 50 metres.
Equipaments culturals
S‟efectua un mapa d‟isòcrones per tal de
determinar fins a quin punts els principals
equipaments culturals, educatius i esportius,
disposen d‟aparca-bicicletes a les seves àrees
pròximes (radi de 50 metres).
Aquells que presenten una zona d‟influència de
color vermell són els que no disposen de cap,
essent recomanable la seva incorporació.
Aquests que no presenten cap s‟identifiquen al
mapa amb el seu nom. En aquest sentit, cal
esmentar equipaments com el Museu de
Menorca, la sala de cultura Sant Antoni, el
Teatre Principal, el Claustre del Carme o el
centre cívic, entre d‟altres.
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BICICLETA: INFRAESTRUCTURA (XARXA I PUNTS D’ESTACIONAMENT)
Equipaments escolars
El centre educatiu de La Salle, Cor de Maria o l‟institut Pasqual Calbó i Caldés no presenten aparcabicicletes al seu espai pròxim.
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BICICLETA: INFRAESTRUCTURA (XARXA I PUNTS D’ESTACIONAMENT)
Equipaments esportius
En relació a les instal·lacions esportives, cal destacar per la seva manca de cobertura diverses zones,
com el poliesportiu municipal, la zona esportiva de Malbúger, el club de tennis o les instal·lacions
ubicades a la Sínia Costabella.
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CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
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BICICLETA: INFRAESTRUCTURA (XARXA I PUNTS D’ESTACIONAMENT)
Segons
la
cartografia
facilitada per l‟Ajuntament de
Maó, hi ha un petit tram de
carril bici a la sortida del
nucli de Sant Climent,
direcció a Maó (carretera Me12, entre el camí des
Mallorquins
i
el
camí
Massupta Vell). Es tracta
d‟un tram d‟uns 130 metres
de
longitud,
sense
integració amb la xarxa viària
interna del nucli urbà.
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
En aquest apartat s‟analitza l‟accessibilitat dels principals equipaments de la ciutat de Maó,
diferenciant segons la seva tipologia (administratiu, educatiu, esportiu, sanitari, cultural, etc.). L‟anàlisi
es fonamenta en la determinació del nivell de cobertura dels mateixos mitjançant places
reservades per a l‟estacionament de persones amb mobilitat reduïda en un radi de 50 metres de
distància.

Així, es pot detectar a simple cop d‟ull les condicions d‟accessibilitat externa dels principals
equipaments, permetent identificar de manera directa a quins punts de la xarxa cal actuar per millorar
aquestes condicions.
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
Equipaments administratius
Destaca el cas de l‟Ajuntament, que no disposa de cap plaça PMR a la seva àrea d‟influència
pròxima. Equipaments municipals com l‟oficina de recaptació i l‟ascensor panoràmic del port tampoc
presenten plaça reservada als seus voltants. S‟han identificat els noms d‟aquells equipaments que
presenten dues o menys places reservades.
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CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
Equipaments educatius i esportius
Pel que fa als equipaments de caràcter educatiu i esportiu, cal fer referència per la seva manca de
cobertura amb places PMR diversos camps de futbol (com el situat al carrer d‟Albert Camus), o el
conglomerat d‟equipaments del camí de Bintaufa (on s‟hi ubica l‟escola oficial d‟idiomes, un pavelló i
dos instituts d‟educació secundària). Altres centres educatius com La Salle, el CP Mateu Fontirroig,
CP sa Graduada o CP Antoni Joan Alemany presenten també una cobertura millorable.

S‟ha identificat al mapa el
nom dels equipaments que
tenen com a màxim dues
places a la seva àrea
pròxima. S‟observa com, en
termes
generals,
la
cobertura és millorable.
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
Equipaments sanitaris
Hi ha absència de places PMR els equipaments ubicats als voltants de la plaça de l‟Esplanada
(especialment la residència d‟ancians). Tal i com s‟ha fet als casos anteriors, s‟especifiquen els
equipaments amb un màxim de dues places.
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
Equipaments sanitaris (ampliació zona pròxima a la residència d‟ancians)

Residència
geriàtrica
Residència
d’ancians

Casa de la
infància
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ACCESSIBILITAT DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS
Equipaments culturals i altres
Finalment, en relació amb els equipaments culturals i d‟altre naturalesa diversa, cal dedicar esforços
a la implantació de places de PMR a les proximitats dels següents punts:
• Sala de cultura de Sant Antoni.
• Ca n‟Oliver.
• Cementiri.
S‟ha especificat també el
nom dels equipaments
que no excedeixen de les
dues places reservades.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Un dels aspectes fonamentals d‟aquest estudi de caracterització, és determinar la intensitat de
trànsit als principals punts de la malla urbana de Maó. Així, les dades s‟obtenen a partir del
desplegament de campanyes de treball de camp consistents en:

• Aforaments automàtics de trànsit. Durant
períodes sencers de 24 hores.
• Aforaments manuals de trànsit. Aquests es
duen en horari de matí (9 a 13h) i
d‟horabaixa (14 a 18h).

Els resultats permeten il·lustrar l‟evolució del trànsit al llarg del dia a cadascun dels punts aforats,
així com també establir diferències segons la temporada de l‟any (alta o baixa) i el tipus de dia
(feiner o de mercat).
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ANÀLISI DE LA DEMANDA DE TRÀNSIT

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Una vegada s‟ha tractat estadísticament tota la informació, és possible construir mapes amb les
intensitats de trànsit a les principals vies de la ciutat. Pel que fa als dies feiners normals, durant la
temporada alta les vies que configuren la ronda solen mostrar uns nivells significativament més
elevats.
Temporada alta. Dia feiner.

Temporada baixa. Dia feiner.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

A partir de les dades anteriors és possible elaborar mapes que permeten una categorització de les
vies segons el volum de vehicles registrat. Així, es permet observar a simple vista quins són els eixos
que carreguen una major afluència de trànsit.
Temporada alta. Dia feiner.

Temporada baixa. Dia feiner.
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En relació amb el dia de mercat, succeeix el mateix que durant els dies feiners normals, és a dir, les
majors diferències entre les dues temporades s‟aprecien als valors obtinguts a la ronda de
circumval·lació.
Temporada alta. Dia de mercat.

Temporada baixa. Dia de mercat.
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Temporada alta. Dia de mercat.

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Temporada baixa. Dia de mercat.
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
ANÀLISI DE LA DEMANDA DE TRÀNSIT
Pel que fa a la travessera urbana de Sant
Climent, les dades mostren durant la
temporada alta una mitjana de 8.000
vehicles/dia. Per altra banda, durant la
temporada baixa, el trànsit es redueix a
valors mitjana de 5.250 vehicles, és a dir,
es produeix una reducció d‟entorn al 35%.

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA
Temporada alta
Temporada baixa
Dia feiner
Dia mercat Dia feiner Dia mercat
7.968
8.076
5.259
5.237
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ANÀLISI COMPARATIVA DE LES IMD
La taula que es mostra a continuació recull les dades d‟intensitat mitjana diària segons l‟eix viari,
temporada de l‟any i tipus de dia.
ESTIMACIÓ D'INTENSITATS MITJANES DIÀRIES
Eix viari
Moll de Ponent
Ronda de Maó (tram accessos Moll de Ponent i POIMA)
Carretera Me-1 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Carrer de Capifort (POIMA)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda ctra. Me-1 i Camí de ses Vinyes)
Carretera Me-1 (tram ronda de Maó i Av. Lluís Vives)
Carretera Me-12 (accés a la ciutat, fins a la rotonda d ela ronda)
Carrer de Vassallo (tram entre ronda i Av. Lluís Vives)
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-12 i Ronda de Malbúger)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda Me-12 i Camí de ses Vinyes
Avinguda de Josep A. Calvé
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-8 i ronda de Malbúger)
Carretera Me-8 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Ronda de Maó (entre rotonda Me-8 i Camí de Trepucó)
Camí des Castell
Avinguda Francesc Femenies (entre Camí de Trepucó i rotonda ctra. Me-2)
Avinguda Fort de l'Eau
Carretera Me-2 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de l'Av. Francesc Femenies)
Carrer de Ciutadella (entre Av. Lluís Vives i Av. Josep M. Quadrado)
Carrer del Cronista Riudavets
Avinguda de Josep Maria Quadrado
Plaça de s'Esplanada - carrer de ses Moreres
Travessera de Sant Climent
Total de la xarxa viària aforada

Temporada alta
Dia feiner Dia mercat
10.429
10.888
18.196
18.356
17.487
17.750
11.060
10.747
12.946
12.269
10.843
10.874
23.316
21.806
12.038
11.621
33.630
33.406
28.313
27.696
7.785
7.658
28.724
28.842
11.499
11.580
31.368
30.516
3.741
4.080
25.934
25.478
18.494
18.876
19.929
19.196
2.145
1.984
866
724
2.380
2.000
7.257
6.322
7.968
8.076
346.347
340.746

Temporada baixa
Dia feiner Dia mercat
7.587
7.301
12.266
12.362
12.490
13.070
10.693
9.857
10.387
9.965
8.751
8.884
20.026
18.938
10.608
9.973
28.597
28.814
24.161
24.018
6.711
6.679
22.392
22.687
9.177
9.736
26.931
26.634
3.141
3.467
22.287
22.226
15.680
16.438
17.025
16.436
2.896
2.949
812
770
1.974
1.859
6.844
6.493
5.259
5.237
286.694
284.793
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ANÀLISI COMPARATIVA DE LES IMD
Així, s‟ha elaborat una taula que sintetitza les principals variacions de volum trànsit experimentades
entre les diferents temporades (alta i baixa). En general, tal i com es pot observar, pràcticament totes
les vies aforades solen registrar, en major o menor mesura, caigudes en la seva intensitat durant la
temporada baixa amb independència del tipus de dia (feiner o de mercat).
Eix viari
Moll de Ponent
Ronda de Maó (tram accessos Moll de Ponent i POIMA)
Carretera Me-1 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Carrer de Capifort (POIMA)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda ctra. Me-1 i Camí de ses Vinyes)
Carretera Me-1 (tram ronda de Maó i Av. Lluís Vives)
Carretera Me-12 (accés a la ciutat, fins a la rotonda d ela ronda)
Carrer de Vassallo (tram entre ronda i Av. Lluís Vives)
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-12 i Ronda de Malbúger)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda Me-12 i Camí de ses Vinyes
Avinguda de Josep A. Calvé
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-8 i ronda de Malbúger)
Carretera Me-8 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Ronda de Maó (entre rotonda Me-8 i Camí de Trepucó)
Camí des Castell
Avinguda Francesc Femenies (entre Camí de Trepucó i rotonda ctra. Me-2)
Avinguda Fort de l'Eau
Carretera Me-2 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de l'Av. Francesc Femenies)
Carrer de Ciutadella (entre Av. Lluís Vives i Av. Josep M. Quadrado)
Carrer del Cronista Riudavets
Avinguda de Josep Maria Quadrado
Plaça de s'Esplanada - carrer de ses Moreres
Travessera de Sant Climent
Variació global de la xarxa viària aforada

% Variació de la temporada baixa
respecte a la temporada alta
Dia feiner
Dia mercat
-2.842
-3.587
-5.930
-5.994
-4.997
-4.680
-367
-890
-2.559
-2.304
-2.092
-1.990
-3.290
-2.868
-1.430
-1.648
-5.033
-4.592
-4.152
-3.678
-1.074
-979
-6.332
-6.155
-2.322
-1.844
-4.437
-3.882
-600
-613
-3.647
-3.252
-2.814
-2.438
-2.904
-2.760
751
965
-55
46
-406
-141
-413
171
-2.709
-2.839
-59.653
-55.952
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ANÀLISI COMPARATIVA DE LES IMD
S‟ha plasmat la informació de la diapositiva anterior en dos mapes, en funció del tipus de dia (feiner o
de mercat). Així, el mapa inferior permet identificar directament les vies on la variació de trànsit ha
estat més significativa (entre temporades considerant el dia feiner). S‟observa que durant la
temporada baixa les principals reduccions es produeixen a la ronda de circumval·lació (i accessos
externs), així com també al Moll de Ponent. En menor mesura, també es registren caigudes al carrer
de Vassallo, l‟avinguda J.A. Clavé o el tram inicial del camí d‟es Castell.
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ANÀLISI COMPARATIVA DE LES IMD
Pel que fa al dia de mercat, les principals caigudes en el volum de vehicles també es donen,
principalment, a la ronda, accessos externs i Moll de Ponent. En aquest cas s‟observa fins i tot petits
augments del trànsit en determinats eixos viaris interiors, com el carrer del Cronista Riudavets, el tram
interior del carrer de Ciutadella o el carrer de ses Moreres.

74

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
ANÀLISI DE LA DEMANDA DE TRÀNSIT

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI COMPARATIVA DE LES IMD
Durant la temporada baixa, la IMD agregada que es registra durant un dia feiner tipus es veu
reduït entorn a un 17,2% respecte a la temporada alta. Per altra banda, si es considera el dia de
mercat, aquesta reducció és bastant similar, d‟entorn al 16,4%. % Variació de la temporada baixa
Eix viari
Moll de Ponent
Ronda de Maó (tram accessos Moll de Ponent i POIMA)
Carretera Me-1 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Carrer de Capifort (POIMA)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda ctra. Me-1 i Camí de ses Vinyes)
Carretera Me-1 (tram ronda de Maó i Av. Lluís Vives)
Carretera Me-12 (accés a la ciutat, fins a la rotonda d ela ronda)
Carrer de Vassallo (tram entre ronda i Av. Lluís Vives)
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-12 i Ronda de Malbúger)
Ronda de Maó (tram POIMA, entre rotonda Me-12 i Camí de ses Vinyes
Avinguda de Josep A. Calvé
Ronda de Maó (entre rotonda ctra. Me-8 i ronda de Malbúger)
Carretera Me-8 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de la ronda)
Ronda de Maó (entre rotonda Me-8 i Camí de Trepucó)
Camí des Castell
Avinguda Francesc Femenies (entre Camí de Trepucó i rotonda ctra. Me-2)
Avinguda Fort de l'Eau
Carretera Me-2 (accés a la ciutat, fins a la rotonda de l'Av. Francesc Femenies)
Carrer de Ciutadella (entre Av. Lluís Vives i Av. Josep M. Quadrado)
Carrer del Cronista Riudavets
Avinguda de Josep Maria Quadrado
Plaça de s'Esplanada - carrer de ses Moreres
Travessera de Sant Climent
Variació global de la xarxa viària aforada

respecte a la temporada alta
Dia feiner
Dia mercat
-27,3%
-32,9%
-32,6%
-32,7%
-28,6%
-26,4%
-3,3%
-8,3%
-19,8%
-18,8%
-19,3%
-18,3%
-14,1%
-13,2%
-11,9%
-14,2%
-15,0%
-13,7%
-14,7%
-13,3%
-13,8%
-12,8%
-22,0%
-21,3%
-20,2%
-15,9%
-14,1%
-12,7%
-16,0%
-15,0%
-14,1%
-12,8%
-15,2%
-12,9%
-14,6%
-14,4%
35,0%
48,6%
-6,3%
6,3%
-17,1%
-7,1%
-5,7%
2,7%
-34,0%
-35,2%
-17,2%
-16,4%
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

En aquest apartat s‟efectua una anàlisi qualitativa de les condicions de mobilitat que afecten a un
conjunt de centres escolars de la ciutat de Maó. En concret, l‟anàlisi s‟ha realitzat durant els
moments del dia amb major activitat, és a dir, les entrades i/o sortides als mateixos centres.
Naturalment, aquesta tasca es va dur a terme durant la temporada baixa, una vegada aquests
equipaments ja es trobaven plenament operatius.
Així, l‟estudi es va cenyir als següents equipaments educatius:
• La Salle.
• CEIP Mare de Déu del Carme.
• Col·legi Sant Josep.
• CP Mare de Déu de Gràcia.
Per a cada un dels centres analitzats, s‟identifica on i quan s‟ha fet el control, així com també una
descripció qualitativa de les condicions d‟accés i de circulació dels vianants i dels vehicles. A
més, s‟acompanya un arxiu fotogràfic per il·lustrar les condicions actuals que caracteritzen la
mobilitat.

Com es podrà apreciar, els centres que es troben més integrats dintre de la xarxa cèntrica de la
ciutat, són els que presenten unes condicions d‟accés més segures i un repartiment modal més
equilibrat, amb major presència de l‟accés a peu i en bicicleta.
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LA SALLE
L‟accés principal se situa al carrer de Vassallo/Me-12, tot i que la majoria dels vehicles fan les
operacions de descàrrega dels infants a l‟aparcament situat a la banda posterior (accessible
mitjançant el camí de Baix i de Can Govi).
A més, cal recordar que la
rotonda pròxima a l‟accés a
aquest centre és el punt de la
xarxa urbana que registra un
nombre d‟accidents de trànsit
significatiu.
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LA SALLE
L‟aglomeració de vehicles al camí d‟accés
secundari al centre és patent, generant
problemes de congestió i fluïdesa de la
circulació.

Durant el període controlat (8:40-9:10), es van
comptabilitzar un total de 132 vehicles que
sortien novament a la Me-12 pel camí de
n‟Eymar (amb origen al camí de Baix i de Can
Govi).
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LA SALLE
Durant determinats moments, el camí
posterior del centre educatiu (Can Govi i camí
de n‟Eymar) es troba completament saturat,
tal i com es pot observar a la imatge de la
dreta.
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CEIP MARE DE DÉU DEL CARME
Es tracta d‟un centre accessible a través de l‟avinguda Màrius Verdaguer, disposant a la seva àrea
pròxima d‟una bossa d‟estacionament.
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CEIP MARE DE DÉU DEL CARME
Es va fer un control del trànsit entre les 13:30 i
les 14:00, aforant un total de 75 entrades i 136
sortides (a la ronda). Es tracta d‟un espai amb
una complicada barreja de modes de
mobilitat diversos (a peu, bicicleta i
especialment cotxe), que podria derivar en
situacions de perillositat. Com a tot centre
perifèric, l‟accés en vehicle privat és
clarament el majoritari.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME
A més a més, la necessitat de regular les
sortides des de l‟avinguda Màrius
Verdaguer (mitjançant un policia local),
deriva en retencions significatives a la
ronda de circumval·lació.
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COL·LEGI SANT JOSEP
Centre escolar ubicat en el centre de la ciutat, concretament al carrer d‟es Cós de Gràcia. Disposa
també d‟una entrada posterior a través del carrer d‟Albert Camus (on hi ha un aparcament).
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COL·LEGI SANT JOSEP
Es van comptabilitzar les entrades i sortides a
l‟aparcament (del carrer Albert Camus) durant el
període comprès entre les 8:50 i les 9:05, resultant
un total de 41 entrades i 43 sortides.
La incidència del vehicle privat és molt menor
en comparació amb altres centres com La Salle o
el CEIP Mare de Déu del Carme. L‟accés a peu
constitueix una porció important, així com
també l‟ús de la bicicleta.
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CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
Col·legi també incardinat dintre de la
malla urbana cèntrica de la ciutat,
emplaçat a l‟avinguda de Vives Llull.
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CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
A l‟igual que succeeix amb el col·legi
Sant Josep, s‟aprecia una important
presència dels accessos a peu. Les
retencions que es generen als voltants
de l‟avinguda, durant certs moments
importants, deriva en la necessitat de
millorar les condicions de seguretat
de l‟entorn pròxim a l‟escola (per
exemple, amb passos elevats, reductors
de velocitat, etc.).
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

L‟estudi de demanda de l‟estacionament té com a principal objectiu determinar quin és el grau
d‟ocupació de les places d‟estacionament a la ciutat de Maó. Les dades s‟han obtingut també
diferenciant entre temporada alta i baixa, a fi d‟identificar possibles diferències en la pressió que
s‟exerceix sobre l‟oferta d‟ocupació.
Concretament, l‟estudi es divideix en dos gran blocs:
• Anàlisi de l’ocupació a partir d’un mostreig de carrers. Es fonamenta en una extensiva campanya
de treball de camp consistent en la comptabilització dels vehicles estacionats a tot un conjunt de
carrers de la ciutat. S‟ha tractat de seleccionar un volum de carrers elevat, a fi de fer aquest
mostreig el més ajustat possible a la realitat. De igual manera, aquest mostreig engloba vials de
pràcticament totes les zones que conformen la ciutat de Maó. Com a resultat, s‟obté la relació
entre la demanda i oferta de places i la seva evolució al llarg del dia (doncs la comptabilització
de les mateixes es duia a terme durant tot el dia). En aquest cas, també es diferencien els
valors obtinguts segons la tipologia de dia (feiner tipus o de mercat).

• Ocupació de la zona «Àrea». A partir d‟informació facilitada per l‟Ajuntament de Maó, s‟estudia
quina és l‟evolució de les ocupacions mitjanes de les places d'estacionament regulades sota
règim de zona «Àrea». Les dades facilitades es refereixen a quatre zones de la ciutat, referint-se
al període comprès entre els mesos de juny i setembre de 2016 (ambdós inclosos).
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA ALTA (AGOST DE 2016)
Durant el dia feiner de la temporada alta, les zones que mostren una major ocupació són el
centre històric (arribant a la pràctica saturació total) i la Sínia de Costabella. També destaca la
zona de Tanques del Carme, que a mesura que avança el dia experimenta una major ocupació de
les seves places. Del mateix mode, la zona de ses Vinyes sol presentar ocupacions altes durant
bona part del dia.
Pel que fa a l‟aparcament de sa Sínia des Cuc, les places no regulades solen mostrar ocupacions
per sobre del 80%, mentre que les places regulades presenten com a màxim un 22,1% d‟ocupació.
Per altra banda, la bossa d‟estacionament de Catisa destaca per disposar d‟una demanda
relativament estable, d‟entorn al 67% de mitjana.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA ALTA (AGOST DE 2016)
9:00
61,8%
35,5%
67,0%
52,2%
92,5%
86,3%
66,1%
66,1%
87,2%
45,6%
48,3%

10:15
64,1%
29,0%
66,5%
57,3%
92,5%
88,7%
66,9%
66,8%
89,9%
46,7%
66,3%

Dia feiner, temporada alta
11:50
14:00
15:10
67,1%
79,4%
85,9%
25,2%
35,5%
35,5%
62,2%
62,7%
71,9%
57,3%
53,5%
55,3%
92,5%
96,3%
98,8%
82,7%
82,1%
77,4%
65,6%
53,9%
55,8%
60,8%
61,5%
62,5%
89,1%
80,1%
75,7%
46,0%
50,0%
44,5%
93,3%
87,6%
78,7%

17:05
82,4%
40,0%
60,0%
44,3%
98,8%
86,3%
60,4%
62,9%
81,5%
47,1%
64,0%

19:15
97,6%
38,7%
63,8%
51,1%
105,0%
86,3%
61,8%
59,7%
78,7%
50,0%
67,4%

Total
Regulat
No regulat

9:00
65,7%
15,2%
87,0%

10:15
76,1%
26,9%
96,8%

Dia feiner, temporada alta
11:50
14:00
15:10
68,8%
60,8%
61,4%
24,1%
22,1%
17,9%
87,5%
77,1%
79,7%

17:05
62,9%
16,6%
82,3%

19:15
62,2%
17,9%
80,9%

Catisa

9:00
73,8%

10:15
70,0%

Dia feiner, temporada alta
11:50
14:00
15:10
70,0%
64,4%
63,1%

17:05
57,5%

19:15
71,9%

Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent
sa Sínia des Cuc
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA ALTA (AGOST DE 2016)
En relació amb el dia de mercat en temporada alta, els resultats són generalment més elevats,
especialment durant les hores del matí, on zones com Tanques del Carme i el centre històric
presenten ocupacions que excedeixen la seva capacitat legal. L‟aparcament de sa Sínia des Cuc
també registra ascensos importants en la seva demanda d‟estacionament, fregant el 90% a les hores
centrals del matí (places no regulades). En comparació amb el dia feiner, el Moll de Ponent
presenta una major ocupació, arribant fins i tot a la seva saturació total durant el migdia.
9:00
105,9%
34,8%
59,5%
54,0%
113,8%
88,7%
66,4%
63,6%
83,4%
43,8%
60,7%

Dia mercat, temporada alta
10:15
11:50
15:15
110,0%
107,6%
98,2%
32,3%
28,4%
29,7%
59,5%
64,9%
63,8%
56,4%
52,6%
52,6%
118,8%
93,8%
98,8%
94,0%
97,6%
72,6%
66,6%
65,1%
57,2%
66,8%
55,5%
59,0%
83,7%
85,3%
80,4%
48,5%
44,9%
49,6%
91,0%
101,1%
77,5%

16:10
101,2%
33,5%
64,9%
49,5%
118,8%
78,0%
61,3%
59,7%
80,9%
47,4%
80,9%

Total
Regulat
No regulat

9:00
69,0%
26,2%
87,0%

Dia mercat, temporada alta
10:15
11:50
15:15
78,6%
73,7%
59,8%
31,0%
37,2%
15,9%
98,6%
89,0%
78,3%

16:10
59,8%
11,0%
80,3%

Catisa

9:00
73,1%

Dia mercat, temporada alta
10:15
11:50
15:15
61,9%
64,4%
63,8%

16:10
60,0%

Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent
sa Sínia des Cuc
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA BAIXA (OCTUBRE DE 2016)
La zona referent al centre històric, així com també la Sínia de Costabella i Tanques del Carme,
presenten, durant el dia feiner, nivells alts d‟ocupació de l'estacionament. El mateix es pot dir de la
zona de ses Vinyes, amb una mitjana diària del 84% d‟ocupació. L‟aparcament de Catisa mostra
unes ocupacions al llarg del dia superiors a les registrades durant la temporada alta, amb una mitjana
diària que supera el llindar del 80%. Per altra banda, és de destacar la caiguda que experimenta el
Moll de Ponent respecte a la temporada alta.
Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent

9:10
105,3%
40,6%
63,8%
46,4%
100,0%
92,9%
65,3%
56,5%
88,6%
43,8%
69,7%

Dia feiner, temporada baixa
10:40
12:10
15:15
16:30
94,7%
97,1%
84,1%
90,6%
38,7%
47,1%
46,5%
43,9%
57,8%
61,6%
63,2%
67,6%
43,8%
42,9%
40,1%
38,1%
100,0%
100,0%
102,5%
113,8%
88,7%
92,3%
90,5%
91,1%
65,8%
65,0%
64,5%
65,1%
55,8%
58,3%
59,4%
63,3%
88,6%
85,3%
77,7%
84,7%
46,0%
39,7%
30,9%
40,1%
61,8%
53,9%
41,6%
27,0%

18:15
90,6%
41,3%
61,1%
38,7%
105,0%
86,3%
60,9%
57,2%
78,5%
37,9%
37,1%

Total
Regulat
No regulat

9:00
70,6%
26,2%
89,3%

Dia feiner, temporada baixa
10:15
11:50
14:00
66,1%
66,3%
68,2%
27,6%
17,9%
20,7%
82,3%
86,7%
88,1%

15:10
68,0%
40,7%
79,4%

17:05
63,7%
15,2%
84,1%

Catisa

9:00
85,6%

Dia feiner, temporada baixa
10:15
11:50
14:00
83,8%
85,0%
80,6%

15:10
80,6%

17:05
73,1%

sa Sínia des Cuc
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA BAIXA (OCTUBRE DE 2016)
Tanques del Carme presenta una situació de total saturació de les seves places durant les hores
del matí del dia de mercat. La Sínia de Costabella i ses Vinyes mostren uns percentatges molt
alts també, sempre per sobre del 80%. Referent al centre històric, aquest registra una petita
davallada, sense arribar als màxims del dia feiner. No obstant, aquesta davallada es simultània a una
major saturació de les zones adjacents (Moll de Ponent, Tanques del Carme, Avinguda de Menorca
o Sínia de Costabella).
Així mateix, destaca el Moll de Ponent durant el matí, superant el 85% de la seva capacitat. Pel que
fa als aparcaments, les places no regulades de sa Sínia d‟es Cuc arriben a nivells d‟entorn al 90%
durant el matí, mentre que el de Catisa està gairebé ple durant les primeres hores. En termes
generals, aquests aparcaments mostren ocupacions mitjanes més elevades durant la temporada
baixa).
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). TEMPORADA BAIXA (OCTUBRE DE 2016)
9:20
107,6%
40,0%
56,2%
46,4%
80,0%
89,3%
67,7%
56,5%
83,4%
42,3%
79,8%

Dia mercat, temporada baixa
11:15
12:30
16:00
101,2%
90,6%
92,9%
34,2%
40,0%
38,1%
65,4%
62,7%
56,8%
46,4%
44,3%
42,2%
77,5%
85,0%
83,8%
89,9%
87,5%
87,5%
66,4%
69,1%
56,1%
56,9%
57,6%
57,6%
80,7%
83,1%
91,8%
44,9%
46,0%
35,7%
85,4%
51,7%
30,3%

17:25
94,1%
37,4%
56,2%
42,3%
86,3%
100,0%
60,4%
58,0%
92,9%
34,6%
31,5%

Total
Regulat
No regulat

9:00
68,8%
18,6%
89,9%

Dia mercat, temporada baixa
10:15
11:50
15:15
76,3%
70,6%
65,7%
41,4%
32,4%
17,2%
91,0%
86,7%
86,1%

16:10
69,0%
26,2%
87,0%

Catisa

9:00
93,8%

Dia mercat, temporada baixa
10:15
11:50
15:15
80,6%
78,8%
73,8%

16:10
77,5%

Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent
sa Sínia des Cuc
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Les taules inferiors comparen les ocupacions màximes diàries registrades a cada zona, segons el
tipus de dia i temporada de l‟any. Així, aquests valors es consideren que representen el pitjor
escenari possible en termes de saturació de l‟oferta d‟estacionament. Generalment, els màxims
de la temporada alta superen als de la temporada baixa.
Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent

Aparcament
sa Sínia des Cuc (total)
sa Sínia des Cuc (regulat)
sa Sínia des Cuc (no regulat)
Catisa

Dia feiner,
temporada alta
97,6%
40,0%
71,9%
57,3%
105,0%
88,7%
66,9%
66,8%
89,9%
50,0%
93,3%

Dia feiner,
temporada alta
76,1%
26,9%
96,8%
73,8%

Ocupació màxima del dia
Dia feiner,
Dia mercat,
temporada baixa temporada alta
105,3%
110,0%
47,1%
34,8%
67,6%
64,9%
46,4%
56,4%
113,8%
118,8%
92,9%
97,6%
65,8%
66,6%
63,3%
66,8%
88,6%
85,3%
46,0%
49,6%
69,7%
101,1%

Ocupació màxima del dia
Dia feiner,
Dia mercat,
temporada baixa temporada alta
70,6%
78,6%
40,7%
37,2%
89,3%
98,6%
85,6%
73,1%

Dia mercat,
temporada baixa
107,6%
40,0%
65,4%
46,4%
86,3%
100,0%
69,1%
58,0%
92,9%
46,0%
85,4%

Dia mercat,
temporada baixa
76,3%
41,4%
91,0%
93,8%
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ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada alta. Dia feiner. Ocupació màxima.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada alta. Dia de mercat. Ocupació màxima.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada baixa. Dia feiner. Ocupació màxima.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada baixa. Dia de mercat. Ocupació màxima.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Per altra banda, s‟efectua la mateixa anàlisi tenint en compte les ocupacions mitjanes diàries.
Aquests valors s‟ajusten més a la realitat, doncs tenen en compte el conjunt d‟ocupacions registrades
al llarg del dia. Durant el dia feiner, les mitjanes solen ser superiors durant la temporada baixa.
No obstant, durant el dia de mercat, les mitjanes més elevades es registren a la temporada alta.
Així mateix, ambdós aparcaments estudiats mostren ocupacions mitjanes diàries més elevades
durant la temporada baixa.
Zona

Nom

1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Tanques del Carme
Andrea Dòria
Molí d'es Pla
Fort de l'Eau
Centre històric
Sínia de Costabella
Avinguda Menorca
Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa
ses Vinyes
Moll de Llevant
Moll de Ponent

Aparcament
sa Sínia des Cuc (total)
sa Sínia des Cuc (regulat)
sa Sínia des Cuc (no regulat)
Catisa

Dia feiner,
temporada alta
76,9%
34,2%
64,9%
53,0%
96,6%
84,3%
61,5%
62,9%
83,2%
47,1%
72,2%

Dia feiner,
temporada alta
65,4%
20,1%
84,5%
67,2%

Ocupació mitjana del dia
Dia feiner,
Dia mercat,
temporada baixa temporada alta
93,7%
104,6%
43,0%
31,7%
62,5%
62,5%
41,7%
53,0%
103,5%
108,8%
90,3%
86,2%
64,4%
63,3%
58,4%
60,9%
83,9%
82,7%
39,7%
46,8%
48,5%
82,2%

Ocupació mitjana del dia
Dia feiner,
Dia mercat,
temporada baixa temporada alta
67,1%
68,2%
24,7%
24,3%
85,0%
86,6%
81,5%
64,6%

Dia mercat,
temporada baixa
97,3%
37,9%
59,5%
44,3%
82,5%
90,8%
63,9%
57,3%
86,4%
40,7%
55,7%

Dia mercat,
temporada baixa
70,1%
27,2%
88,1%
80,9%
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ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT

Temporada alta. Dia feiner. Ocupació mitjana.
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ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada alta. Dia de mercat. Ocupació mitjana.
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ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada baixa. Dia feiner. Ocupació mitjana.
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ANÀLISI DE L’OCUPACIÓ (MOSTREIG DE CARRERS). ANÀLISI COMPARATIVA DE L’ESTUDI
D’ESTACIONAMENT
Temporada baixa. Dia de mercat. Ocupació mitjana.
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OCUPACIÓ DE LA ZONA <<ÀREA>>
A partir de dades facilitades per l‟Ajuntament de Maó, s‟ha pogut estimar quina és l‟ocupació mitjana
mensual de la zona “Àrea”, referida als mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2016. Aquestes
estimacions es fonamenten en dades referides a un mostreig de dies cada un d‟aquests mesos.
Així mateix, la informació que s‟ha posat a disposició per part de l‟Ajuntament es refereix a les zones
de Camp de Menorca, Rochina, Plaça Bastió i Isabel II.
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OCUPACIÓ DE LA ZONA <<ÀREA>>
En termes generals, s‟observa que durant el mes d‟agost es produeix a totes les zones un
increment substancial de les ocupacions mitjanes de les seves places regulades, superant
àmpliament el llindar del 50% d‟ocupació.
Evolució de l'ocupació mitjana de les zones regulades estudiades
(juny a setembre de 2016)
80,00%

70,00%

60,00%

50,00%
Camp de Menorca
40,00%

Rochina
Plaça Bastió

30,00%

Isabel II
Mitjana

20,00%

10,00%

0,00%
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OCUPACIÓ DE LA ZONA <<ÀREA>>
Pel que fa a les ocupacions mitjanes mensuals per zona, totes elles, a excepció de Camp de
Menorca (on el seu màxim és al mes de setembre), mostren una tendència similar, consistent en
assolir un màxim durant el mes d‟agost. Novament fent referència a la zona Camp de Menorca,
destaca els seus baixos nivells d‟ocupació al llarg de tota la temporada alta, gairebé sempre per sota
del 30%. En sentit oposat es troba la Plaça Bastió, zona amb percentatges més elevats, pròxims al
70% durant l‟agost.
Ocupacions mitjanes de les zones regulades, per mes
(juny a setembre de 2016)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
Juny'16
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Mitjana
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL:
PUNTS FORTS

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Existència d’un conjunt de rutes saludables dintre de la ciutat, les quals transiten per carrers amb voreres accessibles i amb presència
d’arbres i bancs com a llocs de descans.
Existència prèvia d’uns carrers d’ús especial, ACIRE, o exclusius per als vianants a causa de la geometria i morfologia dels carrers del
barri del Centre Històric.
Existència d’elements mecànics per facilitar la mobilitat a peu i salvar el desnivell entre el carrer Passeig Marítim i el moll de Llevant amb
uns ascensors. També s’ha de mencionar el futur ascensor que es trobarà a la plaça de Miranda per a connectar amb el moll de Llevant.

Existència de vies ciclistes que connecten Maó amb el nucli de Sant Climent i amb el municipi des Castell.
Els equipaments escolars són els millor dotats de punts d’aparcament per a bicicletes, amb una cobertura que arriba a la majoria de
centres, exceptuant La Salle, l’IES Cap de Llevant i la Fundació Xàfer. Els centres també compten amb aparcament de bicicletes al seu
interior per a una major seguretat.
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Quant a la connectivitat de Maó amb la resta de Menorca destaca el significatiu impacte que provoca la temporada turística, en què la
majoria de serveis compten amb al voltant de dos cops més expedicions que en temporada baixa, a més d’afegir-se relacions addicionals
cap a certs nuclis d’especial interès en període estival.
En general, l´amplitud horària supera les 15 hores de servei diàries, donant oferta a la gran majoria dels potencials desplaçaments dins
la categoria de mobilitat obligada. Són una excepció les connexions amb es Migjorn Gran, Fornells i es Castell.
L’estació d’autobusos se situa en una ubicació cèntrica ben connectada amb l’exterior del nucli.

En referència a la relació entre l’amplada dels carrers i els sentits de circulació, s’observa que en general els carrers d’amplada
reduïda permeten un únic sentit de circulació. A més, l’actual distribució dels sentits de circulació del nucli urbà permeten, en gran
mesura, la utilització d’aquests com a carrers de pas alternatius a les principals artèries, derivant en una major llibertat de circulació i
dispersió del trànsit per l’interior de la malla urbana.
Existència de la Ronda de Maó, la qual absorbeix un important flux de vehicles que no travessaran el nucli urbà.

En els centres escolars més cèntrics es percep un major equilibri entre els distints modes de transport, amb major presència de
vianants i un menor ús del vehicle privat.
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Maó compta amb unes 9.500 places d’aparcament públic lliure, a les que s’afegeixen unes 800 places d’aparcament regulat (zona
ÀREA), i una estimació d’aproximadament 4.155 places privades.
Recentment s’han creat places reservades d’àrea verda (per a residents) en el barri del Centre Històric.

P

Localització adequada de la bossa d’aparcament de Sínia des Cuc (com també es Freginal), amb un important nombre de places
d’estacionament, 490, de les quals actualment 145 són regulades.
Destaca la zona d’Andrea Doria amb un índex baix d’utilització, al voltant del 40%. El barri de Fort de l’Eau també té un índex baix
d’utilització al voltant del 50%.
Existència de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i futur Pla de Mobilitat Elèctrica.
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Manca generalitzada de voreres amb amplitud adequada, especialment al barris del Centre Històric, Tanques del Carme i Molí des Pla.
Els seus carrers són molt estrets i en molts d’ells es permet l’estacionament de vehicles motoritzats, els quals pugen a la vorera per falta
d’espai.
Existència de moltes rampes al municipi que dificulten l’accés per a PMR, per la pròpia orografia de Maó.

Ocupació de l’espai públic per part d’activitats econòmiques que fan d’obstacle per als vianants en carrers com ses Moreres al seu tram
devora s’Esplanada.
Manca de seguretat per als vianants a la Ronda en alguns punts com amb la cruïlla amb el carrer de Gràcia o el carrer d’Anselm Clavé.
Manca de seguretat a la sortida de l’estació d’autobusos al carrer Vassallo, on els vianants creuen en una zona on no hi ha pas de
vianants.
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En determinats carrers els vehicles circulen amb una velocitat elevada que minven la seguretat dels usuaris de la bicicleta.

Manca de seguretat viària a la ronda urbana de Maó. No hi ha connexió entre la via ciclista de la carretera de Sant Climent amb la des
Castell.

No existeix una connexió entre la via ciclista de la Me – 12 i la Ronda de Malbúger.

Existència de conflicte entre el vianant i la bicicleta principalment. En el carrer Anselm Clavé, actualment el carril bici se situa a la
vorera, reduint-se l’amplària útil d’aquesta per als vianants.

Quant a l’aparcament de bicicletes, només tres dels equipaments culturals gaudeixen de cobertura d’aparcaments per a bicicletes en
un radi de 50 metres.
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Manca d’informació per als residents i turistes sobre freqüències, informació a temps real i recorreguts de les línies.
Pel que fa a la ràtio de temps de trajecte en transport públic respecte al vehicle privat, en general els valors es situen entre 1,0 i 1,4.
No obstant, la forta estacionalitat també té com a conseqüència un agreujament d’aquesta ràtio, fet que demostra la pèrdua de
competitivitat. El registre més remarcable és la relació entre Maó i Fornells, amb una taxa d’ 1,9 durant la temporada alta, oposada a 1,1
en temporada baixa. Inversament, Sant Lluís veu incrementat aquesta ràtio en temporada baixa, passant de l’1,4 de la temporada alta a
1,8 durant la temporada baixa.

Manca de vehicles i parades adaptats a PMR.

La tornada de l’autobús des de l’hospital a l’estació d’autobusos és molt llarga i poc competitiva.

L’estació d’autobusos no compta amb una entrada ben senyalitzada per als vianants.
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Els punts de major intensitat diària coincideixen amb els punts de més alta sinistralitat de vehicles. De fet, és remarcable
l’augment de la sinistralitat durant el període 2011-2016, on els accidents amb ferits augmentaren en més d’un 30%.
La travessera urbana de Sant Climent presenta valors de trànsit elevats, de fins a 8.000 vehicles/dia en temporada alta. Aquest fet,
juntament amb el caràcter bidireccional del carrer i una manca d’elements de pacificació del trànsit fa que actualment es pugui parlar
d’una via congestionada i poc segura.
Elevada velocitat tant a la ronda de Maó com en gran part dels carrers situats als barris intraronda, que redueix la seguretat de la resta
d’usuaris de la via pública.
Manca de seguretat en algunes cruïlles com per exemple al carrer Verge del Carme.
Els molls de Ponent i de Llevant funcionen com a part de la ronda, circumval·lació de Maó, confrontant el possible caràcter més urbà
del moll de Llevant a diferència del de Ponent.
Els centres escolars de la perifèria destaquen per les seves condicions de manca de seguretat i congestió.

Manca de seguretat a l’accés al POIMA, en l’entrada al carrer d’Artrutx des de la carretera de Sant Climent.
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Manca d’ús dels aparcaments subterranis i bosses disponibles. La bossa de Sínia des Cuc té una baixa ocupació en la zona de
places regulades.
Manca de gestió de l’oferta actual de l’estacionament.
Manca de senyalització que dirigeixi correctament els fluxos de vehicles a les bosses d’estacionament.

P

La seva ocupació mitjana diària varia segons la zona, essent el centre històric, les Tanques del Carme i el Moll de Ponent les que
sofreixen major pressió, superant fins i tot els límits legals permesos. Existeix una indisciplina viària a l’hora d’estacionar.
En l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda destaca el dèficit generalitzat als equipaments del nucli de Maó, especialment
als centres esportius i educatius. De fet, en base al Decret 110/2010, actualment es registra un dèficit d’entorn a 143 places
reservades a PMR.

Manca d’oferta de places destinades a recàrrega de vehicles elèctrics en distints punts de la ciutat.
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Es detecta un ús indegut pels vehicles de la zona de càrrega i descàrrega així com també hi ha un incompliment dels temps i horaris
d’estacionament.

Els horaris comercials no estan adaptats a l’horari d’arribada de les mercaderies que depenen també de l’horari del port.
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Una vegada completada la diagnosi, es porta a terme la primera sessió de participació ciutadana en
la qual es tracta la problemàtica la situació actual i els diferents agents plantegen, a més, possibles
propostes d‟actuació. Aquestes reunions serveixen de pont entre la diagnosi i la definició de
propostes d‟actuació, ja que permeten conèixer més en profunditat les diferents problemàtiques i
sensibilitats de la població local.
Aquesta sessió es divideix en una sèrie de reunions amb els distints agents locals, els dies 16, 17 i
18 de maig de 2017:
• Representants dels grups polítics
• Associacions de comerciants.
• Associacions de veïnats.
• Transportistes, sector del taxi, representants del Polígon Industrial de Maó (POIMA), operadors de
transport públic.
• Col•legis professionals, OBSAM, GOB.
• AMIPA i centres escolars.
• Usuaris de la bicicleta, cicloturisme, gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
A continuació, s‟elabora un informe executiu amb les principals conclusions extretes d‟aquestes
reunions. Aquestes apreciacions, junt a les rebudes per via telemàtica, s‟han tingut en consideració
durant la fase de redacció de les propostes a implementar.
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El 21 de setembre de 2017 té lloc la constitució de la Mesa de Mobilitat. En aquesta sessió es descriu
en què consisteix i com funciona una Mesa de Mobilitat, es fa un resum de les aportacions més
importants de les reunions realitzades en el mes de maig i a continuació dóna el torn de paraula als
agents socials que formen la Mesa de Mobilitat.
El 13 de desembre de 2017 es convoca a la Mesa, a la qual es presenta la diagnosi per àmbit
d‟actuació, amb els punts forts i febles de cadascun, i es mostren les línies a seguir, les directrius, a
l‟hora de presentar les mesures d‟actuació, amb els seus terminis, diferenciant entre curt, mitjà i llarg.
A més, s‟exposa les línies bàsiques d‟un replantejament de la línia urbana d‟autobús de Maó.
Seguidament es fa un intercanvi de punts de vista al respecte.
El 27 de febrer de 2018 es presenta a la Mesa un avanç de les Propostes d‟actuació en cadascun
dels àmbits, tot i que les propostes de canvis de circulació i la gestió de l‟aparcament es decideix
revisar-les i tractar-les en posteriors reunions. La primera perquè ha de ser consultada, avaluada i
aprovada pels veïns de les zones afectades pels canvis de sentits i la segona perquè no s‟arriba a un
consens. Per altra banda, destaca l‟aprovació per part de la Mesa de la proposta de reduir el límit de
velocitat màxima al nucli a 30 km/h, Mô 30.
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El 29 de maig de 2018 es realitzen dues reunions: de matí amb la Mesa de Mobilitat i de tarda amb
veïns i veïnes de barris afectats pels canvis de sentits proposats. A la primera reunió es tracta les
actuacions referides a la regulació de l‟aparcament (zona ÀREA, àrea Verda i bosses d‟aparcament),
consensuada amb els distints agents. A la segona reunió per part dels veïns es decideix de revertir el
sentit de circulació del carrer del Carme i des Castell. Entre les dues sessions queda acordat el
conjunt de propostes del Pla.
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Mobilitat a peu
• Fer de Maó una ciutat accessible i segura per als vianants.
• Fer de Maó una ciutat pacificada des del punt de vista del trànsit especialment al Centre Històric.
• Conscienciació per l‟ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus beneficis.

Mobilitat en bicicleta
• Fer de Maó una ciutat ciclable i segura per a les bicicletes.
• Conscienciació per l‟ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus beneficis.

Mobilitat en transport públic
• Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat.
• Conscienciació per l‟ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus beneficis.
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Mobilitat en transport privat (trànsit)
•
•
•
•

Fer de Maó una ciutat pacificada des del punt de vista del trànsit especialment al Centre Històric.
Racionalitzar i optimitzar la circulació.
Fer de Maó una ciutat accessible i segura per a tots els usuaris de la via pública.
Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

Estacionament
• Optimitzar l‟espai d‟aparcament disponible.
• Racionalitzar i optimitzar la circulació.
• Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

Mercaderies
• Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana
• Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit
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Actuació

Fer de Maó una ciutat accessible
i segura per als vianants

•
•
•
•

Fer de Maó una ciutat pacificada
des del punt de vista del trànsit

• Revisió de velocitats.

Elaboració d’un Pla d’Accessibilitat Municipal.
Establiment de plataformes úniques mixtes.
Millora de la Xarxa de Vianants.
Camins Escolars.

• Elements pacificadors.

Conscienciació per l’ús de
mitjans alternatius sostenibles i
els seus beneficis

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Mesures d’actuació en trànsit

• Camina MÔ.
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Actuació

Descripció

1.a Elaboració d’un
pla d’accessibilitat
municipal

• Aquest pla tindrà en compte els següents punts:
• Persones amb mobilitat reduïda: places d’aparcament, dimensions,
ubicacions.
• Disseny de voreres: amplàries, adaptacions.
• Disseny de passos de vianants i connexió amb itineraris, visibilitat,
senyals tàctils, etc.
• Criteris de disseny de mobiliari urbà divers: vegetació, arbrat,
papereres, barreres, bancs, baranes, etc.
• Condicions recomanades del paviment: material i textura (separació tàctil
entre calçada i vorera).
• Disseny de zones pacificades: zona 30 i 20, reductors de velocitat, etc.
• Zones d’estància de vianants, desnivells, etc.
• Altres: guals de vehicles, condicions de pluvials, etc.
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Actuació

Descripció

1.b Establiment de
plataformes
úniques mixtes

• En aquells carrers que compten amb una amplària menor de 7 metres es
planteja implantar la plataforma única i, en alguns casos, resultarà també
l’eliminació de places d’aparcament. Altres carrers ho seran per continuïtat.

1.c Millora de la
xarxa de vianants

• Es plantegen un conjunt d’actuacions que resolen problemàtiques concretes
d’accessibilitat i seguretat en diversos punts del municipi, així com
recuperació d’espai públic.

1.d Camins
escolars

• La xarxa ha de transcórrer per carrers que bé siguin poc transitats pel vehicle
privat, o bé disposin de voreres suficients i segures.

1.e Camina Mô

• Es proposa una xarxa de recorreguts realitzats a peu entre els distints punts
d’interès de Maó, com són els equipaments i els aparcaments.
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1.a ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL
Descripció
A la Llei d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears s'indica que les administracions públiques
han d'elaborar Plans d'Accessibilitat. Per a garantir els desplaçaments a peu còmodes i segurs a
Maó, es proposa la redacció del Pla d‟Accessibilitat de la Xarxa de Vianants que planifiqui, ordeni i
prioritzi les actuacions a emprendre, les que s‟estan duent a terme i d‟altres de complementàries, així
com les actuacions posteriors de manteniment per tal de garantir el correcte funcionament de l‟espai
públic destinat a vianants.

Amb l‟aprovació de la Llei, el Reglament del Decret 110/2010 queda derogat (excepte el capítol III del
títol I i el títol II), i per tant és d‟aplicació la norma estatal VIV/561/2010. Aquest document tècnic
compta amb una moratòria d‟aplicació fins l‟1 de gener de 2019 en els espais públics urbanitzats ja
existents a l‟entrada en vigor de l‟Ordre.
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1.a ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL
Algunes de les mesures cabdals són:
• Actuacions de millora a les voreres: les voreres de nova construcció hauran de tenir una
amplària lliure igual o superior a 1,8 metres. Excepcionalment en les zones urbanes consolidades
es permetran estretors puntuals, sempre que l‟amplària mínima d‟ample de pas lliure igual o
superior a 1,5 metres. Alguns trams que podrien comptar amb una ampliació de voreres serien,
per exemple, camí des Castell (davant el barri d‟Andrea Doria), carrrer Sant Sebastià (entre c/
Bellavista i c/ Madrid), carrer de Ciutadella i carrer Ramon y Cajal.
• Actuacions de millora als guals per a vianants: implantació, si s‟escau, de nous guals i passos
per a vianants.
Alguns dels criteris tècnics, basats en la norma VIV/561/2010, que s‟han de tenir en compte alhora
del disseny dels carrers apareixen a l‟Annex III.
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1.b ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES
Descripció
A partir de la normativa de l‟Ordre VIV/561/2010, d‟1 de febrer, per la que es desenvolupa el
Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització
dels espais públics urbanitzats, s‟adoptarà una solució de plataforma única en aquells carrers amb
una amplària i morfologia que impedeixen la separació entre els itineraris vehiculars i de
vianants a distints nivells (carrers d‟amplària inferior als 7 metres).
En les plataformes úniques d‟ús mixt, la vorera i la calçada estaran a un mateix nivell, tenint prioritat
el trànsit de vianants. Quedarà perfectament diferenciada en el paviment la zona preferent de
vianants, per la que discorre l‟itinerari de vianants accessible, així com la senyalització vertical d‟avís
als vehicles.
Per tant, la proposta consisteix en l‟establiment de plataforma única en aquest tipus de carrers,
situats especialment al Centre Històric, Tanques del Carme i Molí des Pla.
A més, es proposa ampliar la plataforma única a altres carrers que, tot i que compten amb amplades
superiors a 7 metres, donen continuïtat a la resta (ses Moreres, Sant Jordi, carrer Bastió).
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1.b ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES
Aquestes propostes milloraran la qualitat de vida dels ciutadans, especialment la dels residents,
degut a què es pacifica el trànsit i es promociona la mobilitat a peu envers altres modes de transport.
La no realització d‟aquestes millores, en general, fa entrar el trànsit rodat en conflicte amb els
vianants degut a l‟escassetat de l‟espai de les voreres.
Per a cada tram de vorera identificat s‟hauran de definir les actuacions més adients a realitzar com
per exemple:
• Eliminant o modificant l‟aparcament: suprimint places d‟aparcament o modificant aparcament
en bateria en aparcament en cordó.
• Fent plataforma única: transformant el carrer a un únic nivell amb el trànsit pacificat. En aquest
sentit, serà interessant donar continuïtat a les zones comercials i de vianants existents al municipi
com l‟eix format pel carrer Hannover – ses Moreres.
• Disposar „portes‟ d‟entrada: amb reductors de velocitat com lloms d‟ase i una bona senyalització
horitzontal i vertical per tal de recalcar al conductor que està accedint a una zona pacificada.
• Eliminant pilones: en ocasions l‟existència de fitons per evitar l‟aparcament de vehicles esdevé
una limitació de l‟amplària útil i un problema de circulació pels vianants.
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1.b ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES
•
•
•
•

Eliminant o desplaçant elements urbans com fanals, semàfors, bancs, arbres, etc.
Fent practicables els escocells: fent-los al mateix nivell que la vorera.
Utilitzant llambordes: als carrers amb baixa intensitat de trànsit.
Fer distingibles els itineraris: les persones amb discapacitat visual han de poder llegir l‟espai,
amb diferents textures.

De la mateixa manera s‟hauran d‟habilitar nous espais reservats per a la circulació de vianants.
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1.b ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES

2m
1m
Vorera Calçada
sentit
únic

2m

5,9 m
Plataforma
única

0,9 m
Vorera

Actual
Font: Elaboració pròpia a travès de l’eina https://streetmix.net

EXEMPLE DE CANVI A PLATAFORMA ÚNICA.
CARRER DES COMERÇ

Proposta

132

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN VIANANTS

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

1.b ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES

P. única existent
P. única proposada per geometria
P. Única proposada per continuïtat
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1.c MILLORA DE LA XARXA DE VIANANTS

Descripció
L‟actuació consisteix en millorar algunes problemàtiques concretes identificades a la xarxa de
vianants: inexistència de passos de vianants, necessitat de semaforització, elements pacificadors,
etc. Es plantegen les següents actuacions:
•
•
•
•
•

Pas de vianants en el carrer Vassallo, junt a la sortida de l‟estació d‟autobusos.
Semaforització a la Ronda de Maó, especialment en la cruïlla amb Anselm Clavé.
Passos de vianants en el Polígon (POIMA): carrer d‟Artrutx i ses Quatre Boques.
Millora de la seguretat a l‟avinguda Vives Llull.
Recuperació d‟espai públic a diferents punts del municipi.
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1.c MILLORA DE LA XARXA DE VIANANTS
Nou pas de vianants a la sortida de l‟estació
d‟autobusos pel carrer Vassallo. Actualment els
vianants creuen amb una manca de seguretat.
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1.c MILLORA DE LA XARXA DE VIANANTS
Implantació de semàfor per a vianants a la cruïlla de l‟avinguda Anselm Clavé amb la Ronda de Maó,
per tal de donar major seguretat en l‟eix que connecta la zona de Malbúger amb el centre de Maó.
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1.c MILLORA DE LA XARXA DE VIANANTS
Reforç senyalització pas de vianants en el carrer
d‟Artrutx (POIMA) juntament amb una altra mesura
de senyalització viària.

Reforç senyalització pas de vianants en
el carrer de ses Quatre Boques per a
poder arribar a l‟aparcament.

137

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN VIANANTS

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

1.c MILLORA DE LA XARXA DE VIANANTS
Millora de la seguretat en l’avinguda Vives Llull
Es considera molt adient i necessari el recreixement de les
voreres a banda i banda de la calçada per augmentar la seguretat
dels vianants.
D‟altra banda, es recomana augmentar l‟amplària de la zona
d‟aparcament de bicicletes fins a enrasar amb el recreixement
del pas de vianants, per tal d‟evitar la parada o aparcament de
vehicles com es produeix amb l‟actual aparcament de
motocicletes, de manera que es garanteixi en tot moment la
visibilitat dels vianants.
Altra actuació seria l‟elevació dels passos de vianants.
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Recuperació d’espai públic a diferents punts del municipi
Altre aspecte important és el poc espai en algunes zones de Maó dedicat als
més menuts, com poden ser zones de joc, i per tant ací es reflecteixen
actuacions repartides pel municipi, de manera que es pacifica i augmentem la
seguretat de tothom. Alguns punts interessants on es podria plantejar una
actuació serien:
• A la plaça Pla des Monestir. Es podria incrementar la superfície dedicada
als vianants, d‟una forma semblant al que es fa fer a la plaça des Príncep.
• Als carrers Dr. Camps, Pintor Calbó i Maria Lluïsa Serra actualment hi ha
molt espai ocupat per places d‟aparcament. Es podrien perdre algunes
places per tal de dotar d‟una espai de jocs per a nins, a una zona molt
densificada.
• A l‟aparcament de Sínia des Cuc es podria engrandir la zona de jocs.
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1.d CAMINS ESCOLARS
Descripció
El camí escolar consisteix en la creació d‟un itinerari específic pels escolars que
els permeti desplaçar-se a peu pel nucli urbà fins al centre educatiu maximitzant
la seva seguretat. Amb aquesta pràctica, el carrer es converteix en un espai i
recurs didàctic, que permet als infants conèixer millor l‟espai urbà, contribuint
d‟aquesta manera a la construcció d‟una identitat cultural lligada a la ciutat.
Abans d‟iniciar el procés d‟implantació d‟un camí escolar és necessari partir de la
col·laboració de tots els seus participants: els nins i les nines, els centres i el
professorat, les famílies, l‟administració municipal, els establiments del barri i les
associacions.
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1.d CAMINS ESCOLARS
Existeixen principalment dues modalitats de camins escolars:

• Camins sols: els alumnes es dirigeixen als centres escolars per uns camins condicionats i segurs
sense acompanyants.
• Camins acompanyats (o “bus a peu”): agents escolars, pares o mares voluntaris acompanyen
grups de nens que van recollint a les respectives residències o a parades determinades.
Els objectius específics dels camins escolars són:
•
•
•
•

Reduir els desplaçaments en vehicle privat cap als centres educatius.
Afavorir un accés segur d‟anada i tornada a l‟escola.
Fomentar i prioritzar els desplaçaments en vehicles no motoritzats.
Educar els més joves a practicar una mobilitat sostenible.

Per tal d‟assolir aquests objectius és necessari dotar la ciutat d‟una sèrie d‟itineraris associats als
diferents centres educatius, aplicant mesures de condicionament per garantir una xarxa segura i
còmoda.
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1.d CAMINS ESCOLARS
Els principals requeriments a tenir en compte són els següents:
• Les amplades de les voreres han de complir els mínims establerts de seguretat.
• Revisar el grau de perillositat de les cruïlles intentant cercar el recorregut amb més seguretat en
aquests punts (existència de semàfors o passos de vianants elevats).
• Escollir amb cura els carrers conformant l‟itinerari tenint en compte les intensitats de trànsit, els
sentits de circulació i les zones d‟aparcaments i de càrrega i descàrrega.
• Necessitat d‟introduir senyalització tant vertical com horitzontal.
• Considerar tant l‟enllumenat del carrer, el mobiliari urbà i l‟existència d‟activitats que ocupen les
voreres: entrada i sortida de cotxes dels pàrquings, terrasses de bars, etc.
• Adoptar mesures per solucionar els problemes d‟aglomeracions en hores punta als entorns dels
accessos a les escoles: voreres de 3,5 metres, sobreamples o espais d‟espera interiors a dins dels
recintes escolars.
• Desenvolupar altres mesures addicionals de suport com ara divulgació de mapes i fullets
informatius indicant els beneficis d‟aquesta pràctica innovadora.
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1.d CAMINS ESCOLARS
Metodologia
La metodologia utilitzada en les fases de disseny, consulta i
implementació haurien de ser les següents:
• Anàlisi de l‟accessibilitat: estat i amplària de les voreres, guals,
passos de vianants, pendents, mobiliari urbà, detecció de punts
conflictius, etc.
• Implicació de les escoles i alumnes: explicació dels objectius a
assolir, qüestionari de mobilitat per conèixer els hàbits de mobilitat
actuals i detectar els problemes existents.
• Implicació de la resta de la ciutadania: donar a conèixer el projecte
a associacions, comerços, etc.
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1.d CAMINS ESCOLARS
La present actuació proposa el desenvolupament d‟aquesta metodologia de treball per a la definició
de camins escolars, especialment en aquells centres escolars que actualment registren
sobrecàrregues del viari al seu entorn durant les hores punta d‟entrada i sortida. Es proposa establir
converses entre els diferents departaments de l‟Ajuntament (via pública, mobilitat, educació, etc.) i
les escoles per tal d‟identificar aquelles on s‟han detectat problemes de mobilitat, accessibilitat,
seguretat viària, etc., per tal de prioritzar l‟estudi de nous camins escolars en aquests centres.

A més a més, es proposa fer un seguiment (anual) de la utilització dels camins escolars que
s‟implantin per avaluar quin és el seu funcionament i estat, per tal de poder definir les mesures
necessàries a portar a terme per fomentar els desplaçaments a peu i en bici als centres escolars i
disminuir i regular la circulació i aparcament dels vehicles privats.
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1.d CAMINS ESCOLARS

Hipòtesi de fluxos cap als
equipaments escolars
Equipament escolar
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1.e CAMINA MÔ
Antecedents
L‟Ajuntament de Maó a través de la plataforma
„Ciudades que Caminan‟ va crear el seu propi
plànol anomenat Metrominuto Maó, amb la idea
de demostrar que els temps de recorregut des de
qualsevol punt interior a la ronda fins al centre
són reduïts i per tant és una ciutat accessible a
peu.
Per una altra banda s‟ha de destacar que
actualment Maó és una ciutat que no té
pràcticament semàfors i, per tant, la prioritat en
els passos de vianants és dels vianants.
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1.e CAMINA MÔ
Per altra banda, el Centre de Salut de Dalt Sant
Joan va implantar una xarxa de rutes saludables
en Maó, mitjançant la col·laboració del
Departament de Cooperació Local i Esports del
Consell Insular i l‟Ajuntament de Maó.
Aquestes rutes, han sigut marcades com es veu
a la imatge inferior.
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1.e CAMINA MÔ
Descripció
Amb aquesta iniciativa es fomenta la mobilitat a
peu entre els distints punts de la ciutat,
conscienciant sobre les distàncies i temps
de recorregut que es poden realitzar caminant
fàcilment.
També s‟assegura la connectivitat a peu amb
els principals centres generadors i atractors
de mobilitat de la ciutat, com són els
equipaments públics principalment.
Es pretén també assegurar la connexió entre
els principals barris de la ciutat, tot evitant
les
possibles
barreres
arquitectòniques
existents, tant des del punt de vista dels
elements urbans, com en relació amb les grans
infraestructures de mobilitat.
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Actuació

Fer de Maó una ciutat ciclable i
segura per a les bicicletes

• Revisió de velocitats (veure a l’apartat “Mesures d’actuació en
trànsit”).
• Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.
• Directrius per al disseny de vies ciclistes (veure a l’Annex III).
• Ampliar els espais d’aparcament de bicicletes.

Conscienciació per l’ús de
mitjans alternatius sostenibles i
els seus beneficis

• Campanyes d’educació eficient i segura en bicicleta.
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i
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la
connectivitat de la
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Descripció
•
•
•

•

Es proposen diversos eixos que connectin entre sí: connexió Me-12 amb la
Ronda, Vassallo, Vives Llull, continuar Ronda de Maó.
Es planteja situar el carril bici actual en la banda d’aparcament entre la
Ronda i l’avinguda de Menorca, i guanyar així espai per al vianant.
Aquesta xarxa haurà d’estar ben senyalitzada així com també s’haurà
d’informar dels diferents itineraris ciclistes que connecten amb altres nuclis.
A la resta dels carrers intraronda de Maó, al ser la velocitat màxima permesa
per als vehicles de 30 km/h, el carril de circulació podrà ser utilitzat pels
ciclistes.

150

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN BICICLETA
Actuació

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Descripció

2.b Ampliar els
espais
d’aparcament de
bicicletes

•

Es proposa la instal·lació de punts d’estacionament en aquells equipaments
(esportius, educatius, culturals...) que no compten amb cap punt proper
actualment, indicats a l’anàlisi.

2.c Campanyes de
conducció eficient
i segura en
bicicleta

•

Es proposa organitzar aquestes jornades amb el suport dels col·lectius
ciclistes del municipi. Es proposa fer diferents sessions al llarg de l’any d’un
dia de durada.
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Carretera de Sant Climent – Ronda de Malbúger
El nucli de Sant Climent i Maó estan enllaçats
mitjançant una via compartida per a vianants i
bicicletes, paral·lela a la carretera Me-12. En
sentit cap a Maó, aquesta via es troba a la banda
del Polígon Industrial (POIMA) fins poc abans
del col·legi de La Salle on creua a l‟altra banda,
acabant aquesta via ciclista a la passarel·la de la
glorieta.
Per altra banda, existeix una via ciclista a la
Ronda de Malbúger, a la banda de l‟hospital
Mateu Orfila, que connecta la Ronda de Maó
amb la carretera de Sant Lluís.
Aquestes dues vies ciclistes no estan
connectades entre elles i per tant l‟actuació que
es proposa és adequar un vial compartit entre
ciclista i vianant entre la carretera de Sant
Climent i la Ronda de Malbúger.

Eixos actuals
Eixos de nova creació o disseny
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Carretera de Sant Climent – Carrer de Vassallo
Com s‟ha descrit en l‟actuació anterior el nucli de Sant Climent i Maó estan enllaçats mitjançant una
via compartida per a vianants i bicicletes, paral·lela a la carretera Me-12 que arriba fins a la cruïlla
amb la Ronda de Maó.
Per altra banda, el carrer Vassallo és una via d‟entrada al nucli de Maó fins a s‟Esplanada i es troben
en el seu primer tram equipaments esportius i educatius: el Poliesportiu Municipal i l‟Institut Joan
Ramis i Ramis.
L‟actuació proposada consistiria en aprofitar la passarel·la per a creuar la cruïlla entre la carretera de
Sant Climent i la Ronda de Maó, des de la Salle fins al cantó de l‟Eroski. A continuació, hi hauria una
vorera bici i es llevaria la banda d‟aparcament en cordó fins a l‟Avinguda Vives Llull, substituint-se per
una via ciclista.
Per altra banda, el carrer Vassallo, entre l‟avinguda Vives Llull i s‟Esplanada es proposa senyalitzar la
circulació de ciclistes a la calçada, tenint en compte la proposta que la velocitat màxima intraronda no
superi els 30 km/h.
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES

4,7 m
Vorera

2,4 m

6,5 m
Calçada de
doble sentit

2,6 m
Vorera

Actual

4m
Vorera

2,4 m
Carril
bici de
doble
sentit

6,5 m
Calçada de
doble sentit

Proposta

CARRIL BICI VASSALLO
Font: Elaboració pròpia a travès de l’eina https://streetmix.net
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES

Carretera de Sant Climent – Carrer Vassallo
Eixos actuals

Eixos de nova creació o disseny
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Ronda de Maó
La Ronda de Maó connecta la carretera de Ciutadella, la carretera de Sant Climent i la carretera des
Castell. Però hi ha una manca de connexió ciclista entre aquestes carreteres, i especialment entre la
carretera de Sant Climent i la carretera des Castell les quals compten actualment amb via ciclista
interurbana.
Açò condueix a plantejar la creació d‟una via ciclista que enllaci la carretera de Sant Climent i la
carretera des Castell. Aquesta se situaria a la banda intraronda, des de la cruïlla amb la Ronda de
Malbúger fins al camí des Castell. El tram entre la carretera de Sant Climent i la Ronda de Malbúger
és la connexió que s‟ha comentat en una actuació anterior.

Ronda de Maó

Ronda de Maó
Ronda de Maó

Eixos actuals
Eixos de nova creació o disseny
Eixos eliminats
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Avinguda de Vives Llull
Aquesta avinguda compta amb diferents equipaments, especialment educatius, amb interès per
fomentar l‟ús de la bicicleta i una mobilitat sostenible i saludable: els col·legis Mateu Fontirroig i
Mare de Déu de Gràcia i l‟Institut Joan Ramis i Ramis. A més a més, és un eix que connecta la
zona des Consell (Malbúger) amb la carretera de Ciutadella. Aquesta última compta actualment amb
una via ciclista pertanyent a l‟eix Anselm Clavé – s‟Esplanada – Josep M. Quadrado – Carrer de
Ciutadella, finalitzant a la cruïlla amb l‟Avinguda Vives Llull.
Aquest eix es pot dividir en diferents trams a intervenir de manera distinta:
• Carrer de Ciutadella – Camí de Ses Vinyes: la via ciclista substituiria a la banda de ponent
d‟aparcament en cordó.
• Camí de Ses Vinyes – Carrer Vassallo: el tipus d‟aparcament a la banda de l‟institut Joan Ramis
i Ramis canviaria de semi-bateria a cordó i s‟implantaria un carril bici segregat.
• Carrer de Vassallo – Camí de Santa Maria. En aquest tram es proposaria suprimir la banda
d‟aparcament de ponent, i substituir-la per una via ciclista. S‟hauria de situar en aquesta banda ja
que els centres escolars es troben en aquest costat.
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Avinguda de Vives Llull
A continuació s‟adequaria el camí de Santa Maria per a la circulació de bicicletes que connectaria
amb la Ronda de Maó i amb el carrer de l‟Amazònia (tram Carrer Pedro María Cardona –
Ronda de Maó). En el carrer de l‟Amazònia es planteja que la vorera de ponent (hi ha amplada
suficient, 2,7 m) sigui compartida entre la bicicleta i el vianant, com vorera bici.

4m
Vorera

4,7 m

7,5 m

5m

Actual

Font: Elaboració pròpia a travès de l’eina
https://streetmix.net

5m
Vorera

4m
Vorera

2,2 m
Carril bici

TRAM SES VINYES – VASSALLO

2,2 m

7,5 m

4,8 m

4m
Vorera

Proposta

158

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN BICICLETA

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES

2,3 m
4,1 m 2,1 m
3 m 2,1 m
2m
Calçada
Vorera
Itinerari de
sentit
vianants
únic

Actual
Font: Elaboració pròpia a travès de l’eina
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4,2 m
Calçada
sentit
únic

2 m 3,4 m
Vorera

3,6 m
2,1 m 3,5 m
Vorera Carril bici

CARRIL BICI VIVES LLULL
(TRAM VASSALLO – P.M. CARDONA)

2,1 m

2,3 m
2m
Itinerari de
vianants

3,5 m

2,1 m

4m
Vorera

Proposta
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Avinguda d’Anselm Clavé
Actualment aquesta avinguda compta amb un carril bici situat en vorera, que la recorre d‟extrem a
extrem. Aquest eix continua per s‟Esplanada, Josep M. Quadrado i carrer de Ciutadella. En alguns
dels trams d‟Anselm Clavé el carril bici redueix bastant l‟amplària útil de la vorera, i a més a més hi
ha altres elements urbans com els fanals i arbres, i alguna terrassa. També s‟observa que l‟amplària
de la via ciclista és insuficient per a dos sentits de circulació.
Es proposa, per tant, l‟eliminació del carril des de la Ronda de Maó fins l‟avinguda de Menorca,
deixant el carril de circulació de vehicles com a compartit amb bicicletes, ja que és la velocitat
màxima permesa és de 30 km/h. El sentit contrari seria a través de carril compartit a l‟Avinguda de
Menorca connectant amb el carril bici en Anselm Clavé.
Una vegada s‟arriba a l‟avinguda de Menorca, es mantindria el carril bici que hi ha actualment,
separat de l‟itinerari de vianants pels arbres, que compta amb una bona amplada.
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES

Sentit
únic

1,8 m 1,6 m
Vorera Carril bici

Actual
Font: Elaboració pròpia a travès de l’eina

3,5 m
Calçada
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2,1 m
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CANVI CARRIL BICI ANSELM CLAVÉ (SECCIÓ 1)

4m
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Proposta

https://streetmix.net
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
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CANVI CARRIL BICI ANSELM CLAVÉ (SECCIÓ 2)

https://streetmix.net
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2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES
Carrers interns dels barris
A la zona intraronda s‟aconsella la implantació de zona 30 (Mô 30) on les bicicletes puguin compartir
la calçada amb els vehicles a motor. D‟aquesta intervenció en quedaria exclosa la pròpia Ronda de
Maó i el Moll de Ponent. A més, en aquells carrers on hi hagi plataforma única compartida (amb
velocitat màxima de 20 km/h) es permetrà el doble sentit de circulació de les bicicletes.

163

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN BICICLETA

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

2.a AMPLIAR I MILLORAR LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA DE VIES CICLISTES

Eixos actuals
Eixos de nova creació o disseny

Carrer de l‟Amazònia

1

Av. Anselm Clavé

2

Eixos eliminats

Ronda de Maó

1, 2 Seccions del carrer Anselm
Clavé
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2.b AMPLIAR ELS ESPAIS D’APARCAMENT DE BICICLETES
Descripció
Per tal de promoure els desplaçaments en bicicleta pel municipi, la intermodalitat entre el transport
públic i la bicicleta i l‟aparcament segur d‟aquests vehicles, es proposa dotar la ciutat amb
aparcaments de bicicletes amb l‟objectiu de donar la màxima cobertura territorial possible als usuaris
d‟aquest mitjà de transport.

La ubicació dels nous aparcaments ha de ser estratègica per tal de poder connectar tots els
equipaments o pols generadors/atractors de mobilitat existents amb la xarxa de carril bici.
Aquests aparcaments de bicicletes s‟han d‟ubicar espacialment de manera tal que cobreixin el
conjunt del territori.
Sempre i quan sigui possible, es plantejarà la instal·lació a l‟interior dels equipaments en aquells
que no tinguin, per tal de proporcionar un aparcament que protegeixi la bicicleta de la intempèrie i
dels robatoris.
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2.b AMPLIAR ELS ESPAIS D’APARCAMENT DE BICICLETES
Es proposa d‟ubicar nous aparcaments de bicicletes als equipaments que actualment no disposen
d‟ells. Es prioritzarà la seva instal·lació en aquells equipaments que ho sol·licitin o en els que s‟hagin
detectat desplaçaments en bicicleta.
Els equipaments que no compten amb estacionament exterior de bicicletes són:
• Equipaments esportius: la zona esportiva de Malbúger, el Poliesportiu Municipal i el Club de
Tennis.
• Equipaments educatius: l‟Institut Pasqual Calbó i Caldés, el Col·legi Cor de Maria i el Col·legi de
la Salle.
• Equipaments culturals: el Museu de Menorca, el Teatre Principal, el Claustre del Carme, el
Centre Cívic i la Sala de Cultura de Sant Antoni.
• Estació d‟autobusos.
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2.b AMPLIAR ELS ESPAIS D’APARCAMENT DE BICICLETES

Aparcabicis proposats
Eixos actuals
Eixos de nova creació o disseny
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2.c CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA
Descripció
La bicicleta és un mode de transport sostenible que resulta d‟utilitat per fer desplaçaments dins d‟un
municipi amb les dimensions de Maó, així com les com les connexions amb els municipis veïns. Ara
bé, molts usuaris potencials no fan servir aquest mode per la sensació d‟inseguretat que suposa el
seu ús.

A l‟hora de compartir un mateix espai de circulació els usuaris de la bicicleta es troben en una
posició d‟inferioritat respecte del vehicle privat. Aquesta circumstància és deguda a diferents
factors:
• Inestabilitat pròpia de la bicicleta, ja que requereix una posició d‟equilibri que es pot veure
desfavorida per factors externs com la climatologia, portar pesos, o fins i tot per qüestions de
manteniment com ara portar les rodes desinflades
• Vulnerabilitat pròpia del ciclista, en no disposar de carrosseria que protegeixi el seu cos
• Menor velocitat que pot assolir davant del vehicle privat
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2.c CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA
Amb l‟objectiu de minimitzar els accidents involucrant aquest tipus de vehicles es proposa
l‟organització de jornades de conducció eficient i segura en bicicleta perquè els assistents
coneguin tots els perills que els poden afectar, i aprenguin mètodes eficaços per tal que la pràctica
de la bicicleta sigui més confortable, ràpida, i comporti menys riscos. A més, aquestes jornades han
de potenciades especialment entre els més menuts a les escoles i els seus familiars.
Els beneficis que es poden destacar d‟aquests cursos són:
•
•
•
•

Seguretat per l‟usuari.
Prevenció d‟accidents.
Millor repartiment i eficiència d‟ús públic.
Foment del canvi modal a la bicicleta.
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2.c CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA
L‟objectiu de la present proposta és que l‟Ajuntament de Maó i la Policia Local organitzin aquestes
jornades amb el suport d‟associacions ciclistes del municipi. Es proposa fer diferents sessions al llarg
de l‟any d‟un dia de durada. Aquestes sessions es dividirien en dues parts:
• Part teòrica. Sessió en la que es poden destacar els temes següents: educació viària, seguretat
viària, mesures de visibilitat, aprenentatge i consolidació de les tècniques de conducció,
manteniment i reparació de bicicletes.
• Part pràctica. Formada per un test de conducció inicial per detectar errors o mals costums.
Després de les classes teòriques es faria un segon test per acabar de polir errors.
Els principals aspectes que cal treballar amb els assistents als cursos són:
• Circulació per la dreta. Si es circula per un carril bici és la ubicació correcta per deixar passar els
ciclistes que vulguin avançar. En la circulació conjunta amb vehicles motoritzats es segueix la
norma establerta ja que la bicicleta és el vehicle més lent.
• Velocitat adequada. L‟usuari de la bicicleta ha de realitzar un exercici constant i sistemàtic
d‟anàlisi de la situació que l‟envolta (tipus de via, climatologia, densitat de trànsit, vianants, etc.).
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2.c CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA
• Advertència de les maniobres. És necessari senyalitzar degudament els girs cap a ambdós
costats i els avançaments. S‟ha de remarcar la importància d‟actuar correctament davant la
possible presència de persones amb dificultats visuals (o auditives).
• Obeir les prohibicions i la senyalització.
• Mesures de seguretat. És recomanable fer servir les diferents mesures de seguretat que
disminueixen significativament el risc pel ciclista.
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AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

Actuació

Oferir un transport públic
competitiu respecte al vehicle
privat

• Millora del servei de la línia 15 d’autobús (Maó centre).
• Millora de la gestió de les línies d’autobús interurbanes.
• Directrius per la millora de l’accessibilitat al transport públic
(veure a l’Annex III).
• Millora de la informació als usuaris (veure a l’Annex III).
• Senyalització a l’accés a l’estació.

Conscienciació per l’ús de
mitjans alternatius sostenibles i
els seus beneficis

• Millora de la gestió de les línies d’autobús interurbanes.
• Millora de la informació als usuaris (veure a l’Annex III).
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Actuació

Descripció

3.a Millora del
servei de la línia 15
d’autobús (Maó
centre)

• La línia 15 d’autobús, Maó Centre, necessita una revisió per tal d’oferir
millores en determinades relacions dins el nucli urbà i respecte de l’Hospital.

3.b Millora de la
gestió de les línies
d’autobús
interurbanes

• La millora de les freqüències, recorreguts i la informació d’aquestes línies, és a
dir, l’augment de la competitivitat respecte al vehicle privat ve lligada a les
concessions de les línies d’autobusos de l’illa de Menorca.

3.c Senyalització a
l’accés a l’estació
d’autobusos de
maó

• Es planteja disposar d’elements a l’accés a l’estació per l’avinguda de Menorca
que indiquin de forma accessible visualment que és una estació.
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3.a MILLORA DEL SERVEI DE LA LÍNIA 15 D’AUTOBÚS (MAÓ CENTRE)
Descripció de millores en l’itinerari
La línia 15 d‟autobús, Maó Centre, necessita una millora per tal d‟oferir
un servei més atractiu quant a zones servides i temps de desplaçament
entre elles. Per tant s‟hauran d‟estudiar els actuals recorreguts de la línia
per minimitzar el temps.
Actualment a l‟hora d‟arribar a la parada de l‟Hospital Mateu Orfila
l‟autobús accedeix al recinte pel sud, realitzant una volta excessiva. El
que es planteja en aquest primer tram és accedir per l‟entrada
d‟urgències, molt més propera a la parada de l‟Hospital.
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3.a MILLORA DEL SERVEI DE LA LÍNIA 15 D’AUTOBÚS (MAÓ CENTRE)
Per a la resta de l‟itinerari caldrà fer un estudi específic en funció de
canvis de sentit. En tot cas, les directrius serien
• Entrar a Malbúger per servir el barri i acostar la resta de ciutadans
al Consell Insular, la Seguretat Social i Trànsit.
• En lloc de continuar per Francesc Femenías fins al camí des
Castell, entrar vers el centre per Anselm Clavé i sortir-ne per es
Cos de Gràcia.
• Continuar per Sant Manuel fins als Jutjats i després cap al Passeig
Marítim (acostant-se a l‟ascensor existent).
• Posteriorment dirigir-se a la Plaça des Príncep (proximitat al futur
ascensor) pel carrer del Carme i sortir-ne pel camí des Castell fins
la Ronda.
• A partir d‟aquí manteniment del mateix recorregut per la Ronda per
tal d‟accedir a l‟estació, pel carrer Anselm Clavé.
• Així mateix, caldria avaluar les opcions d‟acostar-se a la Plaça
d‟Eivissa i servir millor el Centre de Salut Dalt de Sant Joan.
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3.b MILLORA DE LA GESTIÓ DE LES LÍNIES D’AUTOBÚS INTERURBANES
Descripció
Les actuals concessions del servei de transport regular de viatgers per carretera de Menorca estan a
punt de caducar, amb el que el Consell Insular licitarà properament les noves concessions.
Amb aquesta nova licitació del servei es preveu una millora en quant a la pròpia gestió de les línies, a
les freqüències i horaris, etc.
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3.c SENYALITZACIÓ A L’ACCÉS DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE MAÓ
Descripció
Actualment l‟accés a l‟estació d‟autobusos de Maó per
l‟avinguda de Menorca compta amb una senyalització no
adequada per indicar que realment és una estació. Únicament
a la part superior de la porta d‟entrada apareix el símbol
d‟autobús sobre fons transparent.
Es proposa fer una millora de la senyalització amb un rètol
visible, tenint en compte criteris mencionats a l‟Annex III, i en
especials els dirigits a persones amb dificultats visuals
(colors, grandària, etc.).
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Actuació

Fer de Maó una ciutat pacificada
des del punt de vista del trànsit

•
•
•
•

Revisió de velocitats.
Expansió de l’Àrea de Circulació Restringida (ACIRE).
Restricció a s’Esplanada.
Elements pacificadors.

Racionalitzar i optimitzar la
circulació

• Revisió dels sentits de circulació.
• Itineraris d’accés a les bosses d’aparcament actuals.

Fer de Maó una ciutat accessible
i segura per a tots els usuaris de
la via pública

• Pla de seguretat viària.

Controlar i disminuir els nivells
de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit

• Vehicle elèctric. Pla de Mobilitat Elèctrica.
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Descripció
de

• Mô 30. A la zona urbana de Maó localitzada a l’interior de la Ronda s’establirà
una velocitat màxima permesa de 30 km/h.
• Zona 20. Es planteja establir una velocitat màxima permesa de 20 km/h al
Centre Històric i en aquells carrers de la resta del nucli que es plantegin com a
plataforma única.

4.b Expansió de
l’àrea de circulació
restringida (ACIRE)

• Al Centre Històric, es planteja ampliar la zona amb carrers que tindran el
trànsit restringit als vehicles de residents i autoritzats.

4.c Restricció de
trànsit a l’entorn de
s’Esplanada

• Es proposa la prohibició de pas a vehicles no autoritzats de manera total o
parcial (en determinades hores) per tal d’aconseguir un entorn més amable
per als veïns, coherent amb l’entorn d’ACIRE i centre històric, eliminant el
seu concepte de glorieta.
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Actuació

Descripció

4.d
Elements
pacificadors

• Es proposa la implantació d’elements pacificadors de manera que s’augmenti
la seguretat dels vials. Les actuacions que es proposen són en les vies
següents:
a) Carrer de Ses Rodees (POIMA).
b) Carrer de Fornells (Dalt Sant Joan).
c) Carrer de Cós de Gràcia.
d) Carrer de Sant Sebastià. Cruïlla amb el carrer Santa Teresa.
e) Carrer de Sant Jaume. Travessera al nucli de Sant Climent. En aquest
nucli es preveu situar una glorieta a l’entrada.
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Descripció

4.e Revisió dels
sentits de
circulació

• Per tal d’evitar que els vehicles s’endinsin fins el centre (entorn de la Plaça
des Príncep), es plantegen canvis en els sentits de circulació de diferents
carrers, com camí des Castell i carrer del Carme. Així es resolen també
algunes cruïlles.
• Es planteja en el Moll de Llevant la supressió del sentit de circulació cap a
l’est, de manera que es pacifiqui i augmenti el seu caràcter urbà.

4.f Itineraris
d’accés a les
bosses
d’aparcaments
actuals

• Es proposa un circuit de circulació per a facilitar l’entrada i la sortida als
aparcaments de Maó, alliberant de trànsit altres carrers i zones on es poden
realitzar actuacions de pacificació.
• Aquests recorreguts estaran indicats i també haurien de comptar amb
informació de la capacitat total de places.
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Actuació

Descripció

4.g
Pla
de
seguretat viària

• Es proposa per una banda estudiar els punts conflictius del municipi per tal
de plantejar actuacions de millora de la seguretat en aquests punts.
• Per altra banda, es planteja realitzar campanyes de seguretat viària per a
que els usuaris de la via pública siguin conscients i respectuosos amb els
senyals circulatoris i amb la resta d’usuaris.
• Exemple: Es plantejarà al Consell la millora de la seguretat en l’accés al carrer
Artrutx (POIMA) junt a la glorieta amb La Salle.

4.h Vehicle elèctric

• A través del Pla de Mobilitat Elèctrica es proposen diferents punts de
recàrrega per al vehicle elèctric de manera que hi hagi una cobertura total del
municipi.
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4.a REVISIÓ DE VELOCITATS
Descripció
Actualment en gran part del municipi la velocitat màxima permesa és superior als 30 km/h, com
s‟indica en l‟apartat de caracterització. Açò provoca una manca de seguretat i una certa perillositat als
carrers interiors de Maó.
Es proposa establir a la zona urbana de Maó localitzada a l‟interior de la Ronda una velocitat
màxima de 30 km/h (Mô 30), formant part de les Ciutats 30. On s‟aplica aquesta actuació es redueix
el nombre i la gravetat dels accidents així com el soroll del trànsit. Es garanteix un flux de trànsit
constant amb menys embussos i congestions, així com també s‟aconsegueix que caminar, anar en
bicicleta o usar el transport públic siguin activitats més agradables i segures.
Hi existeix una gran diferència entre la distància d‟aturada a 50 km/h (com circulen actualment) i la
distància d‟aturada a 30 km/h, i per tant és important conscienciar a la població de que aquesta
mesura és una necessitat per a la seguretat viària. Davant un imprevist a 50 km/h, un vehicle tardaria
en aturar-se al voltant de 27 metres.
A més a més, es planteja establir una velocitat màxima de 20 km/h al Centre Històric i
especialment en aquells carrers que es plantegin com a plataforma única. Així es pretén pacificar el
nucli i especialment el centre en benefici de la seguretat dels usuaris de la via pública.
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4.a REVISIÓ DE VELOCITATS

ACIRE (10 – 20 km/h)
20 km/h

MÔ 30
40 km/h (a la Ronda de Maó)
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4.b EXPANSIÓ DE L’ÀREA DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA
Descripció
Al Centre Històric, es planteja augmentar el nombre de carrers que
amb trànsit restringit als vehicles de residents i autoritzats. Els
carrers restringits poden comptar amb un horari especial, fora del qual
l‟accés seria lliure per a qualsevol usuari. Per tal de fer aquest control
es podrien disposar de càmeres als accessos (com carrer de la Infanta)
o pilones.
Amb la restricció d‟accés dels carrers Sant Jordi, sa Rovellada de Baix i
s‟Esplanada principalment, hi haurà un conjunt de carrers pels quals no
es podrà circular a certes hores si no ets resident o portes un vehicle
autoritzat. Aquesta actuació afecta especialment, per tant, al Centre
Històric de Maó. La implantació de la zona ACIRE podria ser per fases:
primer ses Moreres, a continuació carrer Bastió i Sant Jordi, etc.
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4.c RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT A L’ENTORN DE S’ESPLANADA
Descripció
Un punt important d‟intervenció serà s‟Esplanada. Al
pàrquing solament es podrà accedir pel carrer de Vassallo
i per Josep M. Quadrado i es planteja restringir l‟accés per
Anselm Clavé a s‟Esplanada. La restricció pot ser en
franges horàries concretes o dies concrets com caps de
setmana, en un inici. Així es podria potenciar s‟Esplanada
com un pol cívic. A més, es donaria una continuïtat a l‟eix
Ses Moreres – Hannover.
A més a més, es pretén aconseguir un major espai en
benefici dels vianants sense obstacles. En aquest cas
s‟haurà de realitzar un projecte amb un procés participatiu
per aconseguir un redisseny consensuat de la plaça.
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4.d ELEMENTS PACIFICADORS
En relació a la revisió de les velocitats
(implantació de Mô 30 i zona 20) hi ha molts
carrers susceptibles de disposar elements
pacificadors com reductors de velocitat (llom
d‟ase) i passos elevats. Actualment, molts
d‟aquests carrers presenten unes seccions o
alineacions que conviden al conductor a
accelerar.
Cal remarcar que els passos elevats igualen
la cota de la calçada amb la de la vorera,
facilitant així la continuïtat dels itineraris a les
persones amb mobilitat reduïda. La freqüència
d‟aquests elements ha de ser tal que eviti la
possibilitat
de
circular
a
velocitats
inadequades.

a) Carrer de ses Rodees
La barrera actual entre el
Polígon Industrial de Maó
(POIMA) i el municipi és molt
difusa, i en el carrer de ses
Rodees hi ha una manca de
seguretat i per tant cal
implementar
elements
de
pacificació, com reductors de
velocitat o passos elevats.
Aquest carrer compta a la seva
vora amb un parc (Rubió i
Tudurí)
i
el
Poliesportiu
Municipal.

POIMA

Camí de ses Rodees

Descripció

Parc

Poliesportiu

Vials urbans on cal
pacificar la circulació
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4.d ELEMENTS PACIFICADORS
b) Carrer de Fornells
Pel carrer de Fornells, al barri de Dalt Sant Joan, tot i ser
actualment de zona 30, circulen els vehicles a una velocitat
molt elevada que posa en perill a la resta d‟usuaris.
Es proposa la implantació d‟elements reductors de velocitat
com lloms d‟ase i passos de vianants elevats per tal de
reforçar la senyalització.

Vials urbans on
cal pacificar la
circulació
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4.d ELEMENTS PACIFICADORS
c) Carrer de Cós de Gràcia
El carrer de Cós de Gràcia serveix de sortida per a l‟entorn
de s‟Esplanada cap a la Ronda. Tot i ser zona 30
actualment i establir una plataforma única, els vehicles hi
circulen a una velocitat elevada i per tant hi ha una manca
de seguretat per als vianants.
En aquest cas es proposa en un primer tram reduir la
velocitat màxima a 20 i a més reforçar-ho amb elements
reductors de la velocitat com és el coixí berlinès.

Vials urbans on
cal pacificar la
circulació

189

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN TRÀNSIT

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

4.d ELEMENTS PACIFICADORS
d) Carrer de Sant Sebastià
El carrer de Sant Sebastià és una via de sortida paral·lela al
carrer del Carme, que compta amb moltes cruïlles, i s‟ha
apreciat la manca de seguretat en la que forma amb el
carrer Santa Teresa.

Carrer de Sant Sebastià

En principi amb l‟ampliació de la pacificació del trànsit
s‟hauria de resoldre si es complís amb les velocitats
màximes permeses, però es proposa reforçar amb
elements reductors de la velocitat com és el coixí berlinès.

Vials urbans on
cal pacificar la
circulació

190

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN TRÀNSIT

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

4.d ELEMENTS PACIFICADORS
e) Carrer de Sant Jaume (Nucli de Sant Climent)
El nucli de Sant Climent compta amb una travessera, el
carrer de Sant Jaume, on es poden registrar velocitats
elevades. Així, cal implementar actuacions per a la
pacificació mitjançant elements reductors de la velocitat i
de passos elevats per a vianants.
Es preveu a més a més la construcció d‟una glorieta a
l‟entrada del nucli urbà de Sant Climent, en la carretera cap
a Maó, Me-12.

Vials urbans on
cal pacificar la
circulació

Carrer de Sant Jaume

Sant Climent
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
Descripció
Per tal de no incentivar que els vehicles s‟endinsin fins el centre (entorn de la Plaça des
Príncep), es plantegen canvis en els sentits de circulació de diferents carrers. A més, les
amplàries d‟alguns carrers poden dificultar els girs, el doble sentit de circulació provoca un
efecte ronda als molls i s‟Esplanada actualment té una funció de glorieta i es produeix al seu
entorn bastant trànsit.
Amb la participació prèvia de diferents agents, s‟ha triat una de les dues alternatives
contemplades. Es proposa una revisió dels canvis de sentit de circulació als següents barris:
•
•
•
•

Centre Històric
Molí des Pla
Tanques del Carme i Moll de Llevant
Fort de l‟Eau
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
Al Centre Històric els canvis proposats són a:
• El carrer des Rector Mort per facilitar la sortida
per s‟Arraval i que no es continuï per Isabel II. A
més el carrer de Ciutadella continuació de
s‟Arraval fins a J.M. Quadrado serà únicament
de sortida.
• El tram de carrer de Gràcia, entre el carrer
Ramon i Cajal i el carrer de la Infanta. Amb açò
s‟evita que s‟endinsen els vehicles més al
centre per Ramon i Cajal i facilitar la sortida
dels vehicles del carrer de la Infanta pel carrer
de Gràcia.
• A la zona d‟aparcament de l‟avinguda Anselm
Clavé per facilitar la sortida cap a l‟avinguda
de Menorca.
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
Al barri de Molí des Pla es proposa el canvi de
sentit en els següents carrers:
• El carrer des Comerç per facilitar la sortida a
través del camí des Castell.

• El tram de carrer de la Reina, entre el carrer des
Castell i carrer San Fernando, de doble sentit,
però s‟impedeix l‟entrada des del carrer des
Castell.
• Tram de carrer de Campament i el carrer de Sant
Andreu.
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
En Tanques del Carme i Moll de Llevant, es
proposa la següent revisió:
• En primer lloc destaquem el canvi de sentit en dos
carrers principals de Maó com són el camí des
Castell i el carrer del Carme.
• Per altra banda també es canviarien els sentits de
Santa Eulàlia, Sant Joan, Sant Carles, Santa
Caterina, Santa Rosa, Santa Cecília, Bellavista,
Sant Nicolau i Sant Sebastià.
• El Moll de Llevant seria de sentit únic d‟est a oest.
Es donaria continuïtat a Costa de Corea i l‟única
sortida del port seria pel Moll de Ponent. Es podria
arribar a l‟estació marítima tant pel Moll de Ponent
com pel de Llevant.
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
A Fort de l‟Eau es planteja canviar els sentits de circulació en els
següents carrers:

•
•
•
•
•

carrer de Madrid
es Carme
un tram de Sant Sebastià
el Passeig Marítim
Avinguda de Fort de l‟Eau

A més, es proposa eliminar el sentit ascendent de trànsit de la
Costa de Corea.
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4.e REVISIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
Entre els punts forts d‟aquesta proposta de canvis de sentits de circulació, s‟hi poden destacar els
següents:
• S‟eviten incursions al centre històric a través d‟Albert Camús.
• Hi ha una sortida més directa pel camí des Castell i per Sant Sebastià. Els carrers adjacents
tendeixen a enviar els cotxes cap a aquestes dues vies. També es facilita la sortida per Gràcia i
s‟Arraval.
• Es potencia el moll de Llevant amb una expansió de l‟espai públic dedicat al vianant, i s‟evita la
funció de ronda. A més, se li dóna continuïtat al sentit proposat en Costa de Corea.

• Es milloren els recorreguts d‟accés (entrades i sortides) de les bosses d‟aparcament, sobretot en
el cas de Sínia des Cuc amb sortida per es Castell.

197

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN TRÀNSIT

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

4.f ITINERARIS D’ACCÉS A LES BOSSES D’APARCAMENT ACTUALS
Descripció
Es proposa un circuit de circulació per a facilitar
l‟entrada i la sortida als aparcaments de Maó, alliberant
de trànsit altres carrers i zones on es poden realitzar
actuacions de pacificació. Es proposa la implantació
d‟una contundent senyalització horitzontal i vertical que
tendeixi a derivar els vehicles que accedeixen des de la
xarxa viària externa cap a les bosses d‟estacionament.

P1 FRANCESC
FEMENÍAS

155

P2 SÍNIA DES CUC

345

La senyalització ha de tendir a evitar incursions pel
centre del nucli urbà i ha d‟estar present durant tot el
trajecte fins arribar a la bossa d‟estacionament. A més,
es recomana, si és possible, indicar la capacitat total de
la que disposa l‟aparcament, així com diferenciar amb
codi de colors la seva tipologia (si és o no de
pagament).

P3 SÍNIA DES CUC

A 400 m

A 600 m

145

A 600 m

P4 MIRANDA

125
A 900 m

P1

Lliure

P3

Pagament
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4.f ITINERARIS D’ACCÉS A LES BOSSES D’APARCAMENT ACTUALS

Sentit únic
Plaça Eivissa

Doble sentit
Noves bosses
d’aparcament

Pedro Maria
Cardona
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4.g PLA DE SEGURETAT VIÀRIA
Descripció
Aquesta actuació es divideix en dos parts:
1.

Diagnosi, seguiment i propostes d‟actuació. En els últims anys
s‟ha constatat la perillositat en algunes cruïlles del municipi i s‟ha
anat treballant en la línia de millora de la situació actual
(aparcament en espiga). S‟hauria de fer un major seguiment, de
forma continuada, i estudiar les possibles actuacions de millora
que en un futur es poden posar en pràctica en aquests casos.

2.

Campanya de sensibilització. Actuacions proposades com la
modificació de velocitats o l‟ampliació de la zona ACIRE
requereixen una campanya d‟informació als usuaris per al
compliment de les noves normes de circulació. A més, unes altres
com poden ser l‟establiment de camins escolars també han de
venir acompanyades amb una conscienciació de tota la societat.
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4.g PLA DE SEGURETAT VIÀRIA
Exemple: Accés al carrer Artrutx
Actualment la incorporació al carrer d‟Artrutx té poc angle d‟inclinació i una manca de seguretat. Es
plantejarà al Consell el redisseny de l‟accés al carrer Artrutx, amb una major inclinació, i un carril més
llarg d‟incorporació al carrer en l‟interior del Polígon.

Actual

Proposta
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4.h VEHICLE ELÈCTRIC
Descripció
El paper del municipi en l‟impuls del vehicle elèctric i dels punts de recàrrega vinculats (els que es
troben en espais privats com habitatges o aparcaments de flotes d‟empreses) és el de facilitador, tant
proporcionant informació per a la instal·lació (de tipus normatiu, pel que fa a proveïdors, instal·ladors,
etc.) com, en cas de ser necessari, ajudant en l‟agilització de tràmits.
A l‟hora d‟impulsar la xarxa de punts de recàrrega de complement (els que estan situats a la via
pública, pols d‟atracció de mobilitat, electrolineres, etc.) cal distingir entre:
• Xarxa localitzada a la via pública
• Xarxa vinculada a pols generadors/atractors de mobilitat
• Estacions de servei
Els municipis a més de la localització i reserva dels espais més estratègics per a la recàrrega de
complement en la via pública, poden contribuir a l‟acceleració en la tramitació dels permisos d‟obra, i
a la recerca de col·laboracions i sinergies amb entitats públiques i privades per tal de minimitzar la
inversió i afavorir la viabilitat del model de negoci.
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4.h VEHICLE ELÈCTRIC
En paral·lel a la redacció d‟aquest pla, també s‟ha realitzat un Pla de Mobilitat Elèctrica, coordinat i
complementari al PMUS. El plànol seria una distribució de punts de recàrrega semirràpida de cara a
l‟any 2022.
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Actuació

Optimitzar l’espai d’aparcament
disponible

• Eliminació de places d’estacionament (per plataforma única i
per carril bici).
• Gestió dels aparcaments: l’Àrea Verda, PMR i bosses
d’aparcament.

Racionalitzar i optimitzar la
circulació

• Itineraris d’accés a les bosses d’aparcament actuals (veure a
l’apartat “Mesures d’actuació en trànsit”).

Controlar i disminuir els nivells
de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit

• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics (veure a l’apartat
“Mesures d’actuació en trànsit”).
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Descripció

5.a Eliminació de
places
d’estacionament

• Aquestes places són eliminades per tal de complir amb la llei d’accessibilitat
que estableix una amplària mínima de carrer que, en el cas de ser menor, ha
de ser de plataforma única compartida.
• També es proposa l’eliminació de places en alguns carrers a canvi d’implantar
una via ciclista.

5.b Gestió dels
aparcaments

• L’eliminació de les places d’aparcament en determinats carrers de Maó i
l’aprofitament de la poca ocupació de les places regulades (tant a les bosses
d’aparcament com en calçada) implicaria un menor trànsit d’agitació pels
carrers del municipi en la cerca de places lliures.
• Augmentar el nombre de targetes de residents.
• Es planteja una gestió de les places d’àrea Verda que puguin tenir major
ocupació amb usos complementaris permesos a la de resident.
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5.a ELIMINACIÓ DE PLACES D’ESTACIONAMENT
Descripció
En la proposta d‟actuació 2 de les mesures per a vianants es plantejava la implantació de la
plataforma única en aquells carrers que tinguessin una amplària menor de 7 metres. Molts
d‟aquests carrers actualment tenen permès l‟estacionament, llevant espai al vianant pujant a la
vorera, ja de per sí estreta.
Per altra banda a la proposta d‟actuació 1 de les mesures per a bicicletes es plantejava en
alguns eixos substituir la banda d‟aparcament per una via ciclista. Els trams intervinguts en
cadascuna de les actuacions són els següents:
• Plataforma única: es Comerç, en Roig, Sant Lluís Gonçaga, Sant Llorenç, Sant Ciril, Governador
Ramírez, Estrella, Campament, Sant Sebastià, Santa Anna, Santa Caterina, Santa Rosa, Sant
Nicolau i Santa Cecília.
• Xarxa ciclista: Vassallo i Vives Llull.
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5.a ELIMINACIÓ DE PLACES D’ESTACIONAMENT

Trams de carrer de plataforma
única proposada amb places
eliminades
Trams de carrer amb carril bici
proposat amb places eliminades
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5.a ELIMINACIÓ DE PLACES D’ESTACIONAMENT
Per tal de fer una comparativa es recorda a la taula inferior la situació actual del nivell d‟ocupació
mitjana diària (de la màxima no hi ha dades d‟estacionament regulat) als barris intraronda de Maó,
en estacionament en superfície.
Barris

Places lliures
actuals

Places
Oc. Mitjana
Oc. Mitjana
regulades Places actuals
del dia
del dia (ORA)
actuals
(lliures)

Places lliures
mitjanes
ocupades

Places ORA
Places
mitjanes
ocupades
ocupades

% Oc.
Mitjana
Actual

Dalt Sant Joan i
Plaça Eivissa

641

0

641

62,9%

0,0%

403

0

403

62,9%

Ses Vinyes

733

113

846

86,4%

42,7%

633

48

682

80,6%

Avinguda Menorca

932

121

1053

64,4%

51,5%

600

62

663

62,9%

Sínia Costabella

379

54

433

90,8%

21,4%

344

12

356

82,1%

Molí des Pla

891

54

945

64,9%

40,4%

578

22

600

63,5%

Andrea Doria

264

0

264

43,0%

0,0%

114

0

114

43,0%

Fort de l'Eau
Tanques del
Carme

969

0

969

53,0%

0,0%

514

0

514

53,0%

502

0

502

104,6%

0,0%

525

0

525

104,6%

Centre històric

111

251

362

108,8%

58,9%

121

148

269

74,2%

Moll de Ponent

112

156

268

82,2%

50,0%

92

78

170

63,5%

Moll de Llevant

272

54

326

47,1%

50,0%

128

27

155

47,6%

Total Intraronda

5806

803

6609

4052

397

4449

67,3%
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5.a ELIMINACIÓ DE PLACES D’ESTACIONAMENT
Si s‟eliminaren les places descrites anteriorment, l‟ocupació mitjana diària global augmentaria del
67,3% al 71,7%. En el cas de Tanques de Carme es compensaria amb l‟oferta d‟estacionament de la
zona de Fort de l‟Eau amb un 53% d‟ocupació mitjana diària.
Places
sense
Places
ocupar eliminades
mitjanes

Places futures

Places
mitjanes
ocupades

% Oc.
Mitjana
Actual

% Oc.
Mitjana
futura

16

625

403

62,9%

64,5%

82

764

682

80,6%

89,2%

390

42

1011

663

62,9%

65,5%

77

0

433

356

82,1%

82,1%

600

345

159

786

600

63,5%

76,3%

114

150

0

264

114

43,0%

43,0%

969

514

455

0

969

514

53,0%

53,0%

Tanques del Carme

502

525

-23

90

412

525

104,6%

127,4%

Centre històric

362

269

93

19

343

269

74,2%

78,3%

Moll de Ponent

268

170

98

0

268

170

63,5%

63,5%

Moll de Llevant

326

155

171

0

326

155

47,6%

47,6%

Total Intraronda

6609

4449

2160

408

6201

4449

67,3%

71,7%

Places actuals

Places
ocupades

Dalt Sant Joan i
Plaça Eivissa

641

403

238

Ses Vinyes

846

682

164

Avinguda Menorca

1053

663

Sínia Costabella

433

356

Molí des Pla

945

Andrea Doria

264

Fort de l'Eau

Barris
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Descripció
Una vegada plantejada l‟eliminació de places d‟aparcament, per geometria, recuperació d‟espai
públic o per la implantació de via ciclista, i analitzada la situació d‟ocupació mitjana en superfície en
cas d‟eliminar aquestes places, es proposa la millora de la gestió dels aparcaments en Sínia des
Cuc i de l‟Àrea Verda.

En Sínia des Cuc s‟ha observat una baixa ocupació de les places regulades. Si tenim en compte que
hi ha unes 150 places regulades a es Freginal (145 en Sínia des Cuc) que se situa al Centre Històric,
es planteja revisar el nombre de places d‟aparcament regulat a Sínia des Cuc. Aquesta mesura
es complementa amb la conversió de la bossa d'estacionament regulat des Freginal en zona
blava, per tal d'augmentar-ne la rotació de vehicles. Si per planificació urbanística de recuperació
del parc arriba a proposar-se la pèrdua d‟aquesta bossa, s‟hauria de buscar una alternativa viable de
noves bosses per mantenir una oferta adequada de places.
Per altra banda està previst augmentar el nombre de places d‟aparcament amb la creació de noves
bosses d‟aparcament properes a la Ronda de Maó com les que hi haurà entre aquesta i el carrer
Pedro Maria Cardona, d‟unes 90 places d‟estacionament, i davant de la Plaça d‟Eivissa.
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS

Noves bosses d’aparcament

Zona
blava
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Com s‟ha detectat a la diagnosi, el dèficit de places PMR és molt elevat (entorn 143) i per tant es
planteja reservar més places en les bosses d‟aparcament des Freginal i Sínia des Cuc.
Es proposa dedicar esforços en implantar places per a PMR a l‟entorn d‟equipaments que
actualment no disposen d‟elles o no existeix una oferta suficient. Aquesta proposta mereix un
seguiment continuat en funció de la demanda també de les pròpies persones amb mobilitat reduïda.
Els equipaments que compten amb un dèficit d‟oferta de places de PMR (apareix al document
“Caracterització de la xarxa viària i estudi de demanda del trànsit”) són:
• Equipaments administratius: l‟ajuntament, l‟oficina de recaptació i l‟ascensor.
• Equipaments esportius: el camp de futbol d‟Albert Camús i un pavelló.
• Equipaments educatius: l‟escola d‟idiomes, els dos instituts, un pavelló, el Col·legi Mateu
Fontirroig, sa Graduada, el Col·legi Antoni Joan Alemany i el Col·legi de la Salle.
• Equipaments sanitaris: als voltants de s‟Esplanada (residència d‟ancians).
• Equipaments culturals: la Sala de Cultura de Sant Antoni, Ca n‟Oliver i el cementiri.
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
En quant a la regulació de l‟estacionament en superfície, es proposa fer una reordenació d‟aquesta,
de manera que les places que es trobin més cèntriques siguin més cares, amb major restricció, i vaja
abaratint-se a mesura que estiguin situades cap a la perifèria. A més també es pretén evitar que hi
haja places lliures envoltades per places d‟estacionament regulat.
Algunes modificacions que es plantegen en aquest aspecte són les següents:

• Canvi d‟estacionament lliure a zona ORA en el carrer Duc de Crillon, les places que resten
lliures a s‟Arraval.
• Desplaçament de places de zona ORA a l‟avinguda de Menorca, front a l‟Estació d‟autobusos.
• Revisió tarifària a partir de l‟ordenança municipal zonificant del centre cap a la perifèria les
distintes regulacions.
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Per altra banda, en certes hores del dia les
places d‟Àrea Verda (residents) tenen una baixa
ocupació. Actualment es compta amb 48 places
per a residents.
Açò porta a plantejar:

Trams amb places
d’Àrea Verda
actuals

• Que aquestes places en determinats
moments del dia puguin usar-se per a altres
funcions com poden ser serveis per als
veïns o per a PMR en horari d‟activitat.
• Per una banda convertir en Àrea Verda les
places de Sa Rovellada de Dalt, i per altra
augmentar el nombre de veïns amb
targetes (per exemple, carrer dels Negres
o es Frares) per a poder estacionar els seus
vehicles tant en aquestes places com a la
resta de l‟Àrea Verda.
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS

Proposta d’estacionament regulat en
calçada

S’Arraval

Places Àrea Verda

Duc de Crillón

Places Zona ORA
Freginal

Places regulades del Port
Av. de Menorca
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Zona ORA
Situació actual

Propostes d‟actuació

• Existència d’una certa aleatorietat en la distribució
de la tipologia de les places d’estacionament. Per
exemple a l’Avinguda de Menorca hi ha un costat
de carrer de zona ORA i l’altre de lliure.

• Noves places ORA en el carrer Duc de Crillon i la part lliure de
s’Arraval per tal de tenir una major rotació.
• Canvi d’ubicació de places ORA en Avinguda de Menorca.
• Revisió tarifària de manera que les places siguin més cares quant
més cèntriques es trobin. Ús de noves eines tecnològiques.

• Hi ha places regulades com les d’Albert Camús o
Sínia des Cuc que s’hi troben pràcticament buides.

• Reconversió a zona ORA de les places de la bossa des Freginal.
• Creació de places exprés: en via pública, es Freginal i Sínia des
Cuc (temps màxim 30 minuts).
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Àrea Verda
Situació actual

• Actualment hi ha 48 places d’aparcament situades
al Centre Històric.

• Aquestes places no tenen gaire ocupació durant
moltes hores del dia, especialment al matí.

Propostes d‟actuació

• Les places podran ser utilitzades per autònoms/empreses de
serveis a residents (atenció a la llar, missatgeria, etc) i per PMR, en
horari comercial.
• S’augmenta el nombre de residents amb targeta d’Àrea Verda,
ampliant-la a altres carrers, començant per es Negres i es Frares.
• Reconvertir en Àrea Verda les places de sa Rovellada de Dalt.
• Ús de noves eines tecnològiques.
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5.b GESTIÓ DELS APARCAMENTS
Aparcaments
Situació actual

• Alta ocupació d’es Freginal i poca rotació.
• Alta ocupació de places lliures i molt baixa en les
regulades en Sínia des Cuc.

Propostes d‟actuació

• Es Freginal passa a tenir regulació de zona ORA, com a la via
pública (temps màxim de 2 hores). Algunes d’aquestes places
poden tenir un temps màxim més reduït (places exprés) per
afavorir més la rotació, a més d’implantar-hi de CiD.
• A Sínia des Cuc es mantindrien les places regulades de 8 hores i
es crearien places ORA exprés i CiD.
• Coordinació amb parkings privats (tarifes) i senyalitació integral.
• Creació de bosses d’aparcament: una d’unes 90 places entre P.M.
Cardona i la Ronda de Maó, junt a la nova Escola d’Adults, i altra
davant de la Plaça d’Eivissa.
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Actuació

Compatibilitzar la càrrega i
descàrrega amb la mobilitat
urbana

• Coordinar horaris diferenciats actuals segons la zona i la
temporada.
• Reserva de places de CiD en els aparcaments dissuasius com
es Freginal.
• Control del temps d’estada dels vehicles comercials a les zones
CiD i de l’estacionament il·legal.
• Implantació de noves zones de càrrega i descàrrega.
• Utilització de l’Àrea Verda per determinats serveis als veïns.

Controlar i disminuir els nivells
de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit

• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics (veure a l’apartat
“Mesures d’actuació en trànsit”).
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Actuació

Descripció

6.a Control del
temps d’estada
dels vehicles
comercials a les
zones de CiD i de
l’estacionament
il·legal

• Aprofundir coneixement dels horaris diferenciats segons cada zona i la
temporada per tal de millorar aquests d’acord amb els altres agents com són
els comerciants.
• Intensificar el control del temps per mitjà de disc horari i d’estacionaments
il·legals: augment de la vigilància per part de la policia i de l’import de les
sancions.
• Investigar noves formes de controlar el temps de CiD mitjançant aplicacions
mòbil.

6.b Implantació de
noves zones de
càrrega i
descàrrega

• Estudiar possible reserva de places per a CiD en algunes de les bosses
d’aparcament (especialment en es Freginal i Sínia des Cuc).
• Estudiar possible utilització de les places d’aparcament de residents (Àrea
Verda) per part de vehicles de serveis a veïns.
• Definir criteris de disseny a seguir per a la implantació de les zones de CiD.
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6.a CONTROL DEL TEMPS D’ESTADA DELS VEHICLES COMERCIALS A LES ZONES CiD I DE
L’ESTACIONAMENT IL·LEGAL
Descripció
Abans de qualsevol actuació, s‟ha fer un estudi sobre els horaris actuals de les mercaderies, dels
comerciants i de les zones de CiD, segons la zona i la temporada. D‟aquesta manera es podran
coordinar millor els horaris entre tots els agents. Per exemple, a Ciutadella els comerciants deixen
una clau als transportistes.
Una vegada establerts, si escau, uns nous horaris, s‟hauria d‟intensificar el control
d‟estacionaments il·legals per mitjà de:
•
•

Augmentar la vigilància de l‟estacionament il·legal en les places de càrrega i descàrrega, així
com en les places destinades a l‟aparcament de PMR i altres reserves.
Augmentar l‟import de les sancions econòmiques per dissuadir als vehicles.

A més hi hauria d‟haver un control del temps de càrrega i descàrrega per mitjà del disc horari i
control per part de la Policia Local.

221

5. DIRECTRIUS I PROPOSTES:
MESURES D’ACTUACIÓ EN MERCADERIES

AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

6.a CONTROL DEL TEMPS D’ESTADA DELS VEHICLES COMERCIALS A LES ZONES CiD I DE
L’ESTACIONAMENT IL·LEGAL
Una altra forma de realitzar el control de les places és mitjançant l‟ús de noves tecnologies, amb
sensors que localitzin els vehicles, i que són registrats a una plataforma per part dels conductors amb
una aplicació mòbil.
Els vigilants (o policia) podria fer un seguiment de l‟estat de les places de forma eficient i altres
transportistes podrien comprovar si aquestes places estan lliures o ocupades.
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6.b IMPLANTACIÓ DE NOVES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Descripció
Es proposa dedicar algunes places d‟aparcament en les bosses des Freginal i Sínia des Cuc a l‟ús
per part de vehicles de CiD amb un horari més ample en comparació amb els horaris en calçada.
A més a més, es proposa que en determinades hores del dia en què les places d‟Àrea Verda no són
utilitzades, especialment al matí, puguin ser utilitzades per altres agents com són els serveis a veïns
(lampistes, electricistes, etc), també de missatgeria.
Per tal de potenciar la utilització de vehicles elèctrics en la distribució a l‟últim quilòmetre, es proposa
que aquests vehicles de mercaderies poguessin ser estacionats en punts de recàrrega elèctrica
mentrestant realitzen el procés de càrrega i descàrrega.
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6.b IMPLANTACIÓ DE NOVES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S‟hauran de tenir en compte els següents criteris per tal d‟implantar noves
zones de CiD així com modificar les actuals:
SENYALITZACIÓ VERTICAL

2,5 m

VORERA
(mín. 1,8 m)

• Els aparcaments de càrrega i descàrrega se situaran després dels
passos de vianants en el sentit de la circulació dels vehicles, mai abans,
per tal de garantir la seguretat dels vianants.
• Les zones s‟ubicaran a l‟inici del carrer en el sentit de circulació o just
després d‟un gual per facilitar les operacions.
• S‟estudiarà el tipus de comerç per conèixer les maniobres que realitzen
i en quin horari.
• Es senyalitzaran les zones d‟estacionament preferents, amb un horari
determinat per la distribució.

Gual
existent

Preferentment ≥ 15 m (per sota de 12m: risc de mala adaptació dels vehicles)
SENTIT DE CIRCULACIÓ
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6.b IMPLANTACIÓ DE NOVES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
De les zones de CiD existents s‟haurà de portar el següent control:
• Vigilar que la seva situació no representi un perill per als vianants: allunyar-les dels passos de
vianants donat la manca de visibilitat que generen.
• Dotar els diferents barris i carrers comercials de la suficient oferta de càrrega i descàrrega
per evitar que les operacions es facin en condicions de poca seguretat i entorpeixin el trànsit de
persones i vehicles.
Altres aspectes a valorar en quant a la distribució de mercaderies al municipi:
•
•
•
•

Promoure pràctiques més sostenibles com la distribució urbana de mercaderies silenciosa.
Establir preferència pels vehicles no contaminants.
Estudi de la viabilitat de la creació de micro-plataformes.
Smart mobility: implantació de detectors per poder reservar les places per internet i consultar la
informació sobre l‟ocupació de les zones.
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TERMINIS
Per cada mode de mobilitat s‟establiran uns terminis orientatius, adaptats a cadascuna de les
actuacions plantejades, ja sigui per a l‟execució per part de l‟Ajuntament o per altra administració o
agent competent.
S‟estableixen tres terminis tipus:
• Curt termini: 0 – 3 anys.
• Mitjà termini: 4 – 6 anys.
• Llarg termini: 7 – 9 anys.
Es proposa un cronograma per tal de facilitar el seguiment de l‟execució de les propostes per part de
tots els agents.
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Fer de Maó una ciutat accessible i segura per als vianants
1.a Elaboració d’un Pla d’Accessibilitat Municipal
1.b Plataforma única
1.c Aspectes a millorar a la xarxa de vianants
1.d Camins escolars

Fer de Maó una ciutat pacificada des del punt de vista del trànsit
especialment al Centre Històric
4.a Revisió de velocitats
Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus
beneficis

1.e Camina Mô
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Fer de Maó una ciutat ciclable i segura per a les bicicletes
4.a Revisió de velocitats
2.a Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
2.b Ampliar els espais d’aparcament de bicicletes
Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus
beneficis
2.c Campanyes de conducció eficient i segura en bicicleta
Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat
3.a Millora del servei de la línia 15 d’autobús (Maó centre)
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat
3.b Millora de la gestió de les línies d’autobús interurbanes
3.c Senyalització a l’accés de l’estació d’autobusos de Maó
Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i dels seus
beneficis
3.b Millora de la gestió de les línies d’autobús interurbanes
Fer de Maó una ciutat pacificada des del punt de vista del trànsit
especialment al Centre Històric
4.a Revisió de velocitats
4.b Expansió de l’Àrea de Circulació Restringida (ACIRE)
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Fer de Maó una ciutat pacificada des del punt de vista del trànsit
especialment al Centre Històric
4.c Restricció de trànsit a l’entorn de s’Esplanada
4.d Elements pacificadors

Racionalitzar i optimitzar la circulació
4.e Revisió dels sentits de circulació
4.f Itineraris d’accés a les bosses d’aparcament actuals
Fer de Maó una ciutat accessible i segura per a tots els usuaris de la via
pública
4.g Pla de seguretat viària
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit
4.h Vehicle elèctric
Optimitzar l’espai d’aparcament disponible
5.a Eliminació de places d’estacionament
5.b Gestió dels aparcaments

P

Racionalitzar i optimitzar la circulació
4.f Itineraris d’accés a les bosses d’aparcament actuals
Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit
4.h Vehicle elèctric
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Curt
(0 – 3 anys)

Mitjà
(4 – 6 anys)

Llarg
(7 – 9 anys)

Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana

6.a Control del temps d’estada dels vehicles comercials a les zones de
Càrrega i Descàrrega (CiD) i de l’estacionament il·legal
6.b Implantació de noves zones de CiD
Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i
acústica provocats pel trànsit
4.h Vehicle elèctric
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