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1- INTRODUCCIÓ

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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1.1- OBJECTIUS GENERALS
DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
“Conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu implantar formes de
desplaçament més sostenibles en l'espai urbà (caminar, pedalar o utilitzar el
transport públic) reduint el consum energètic i les emissions contaminants,
aconseguint al mateix temps garantir la qualitat de vida de la ciutadania
mitjançant la pacificació de les vies de trànsit.”
“També es contemplen els objectius d'aconseguir la cohesió social i el
desenvolupament econòmic, apostant per situar al centre de la planificació a les
persones i no pas els vehicles.”
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1.2- MARC ESTRATÈGIC
Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles (PMUS) serveixen per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels
nuclis urbans, ordenant i actuant sobre la manera de realitzar els desplaçaments. El seu ús es va estendre a Espanya
entre els municipis de major població a partir de la publicació de la Guía Práctica PMUS l’any 2006 per part de l’Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Aquest i altres instruments de planificació han estat eines promogudes i desenvolupades arreu d’Europa per tal
d’avançar cap a una major sostenibilitat dels sistemes de transport, en línia amb les directrius del Llibre Blanc de la Unió
Europea. Al llarg dels anys també s’ha vist com en molts casos la redacció i aprovació de PMUS no ha implicat canvis
substancials en el sistema de mobilitat del nucli, ja sigui perquè no s’han desenvolupat correctament les actuacions
proposades o perquè aquestes no abordaven els problemes existents de forma efectiva.

Tot i les millores de la mobilitat urbana experimentades en moltes ciutats i viles europees, les directrius polítiques
actuals animen a seguir el camí iniciat cap a la mobilitat sostenible i a extendre’l a més nuclis urbans, per tal d’assolir els
objectius de reducció d’emissions i de resiliència energètica que han de servir per millorar la qualitat de l’aire, limitar el
canvi climàtic i promoure la producció d’energia renovable. El Llibre Blanc del transport amb horitzó 2050 segueix fent
incidència en la necessitat d’elaborar plans i auditories de mobilitat, per als que es destinen recursos econòmics públics
en forma de subvencions arreu del continent.
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A nivell local, segons la Llei 4/2014 de transports terrestres i mobilitat sostenibles de les Illes Balears, els continguts dels
PMUS s’han d’ajustar al que estableix la normativa aplicable, als principis que recull aquesta llei i a les orientacions, els
criteris i les mesures generals que estableix el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB) i els Plans
Insulars de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC). A continuació s’exposen els principis
generals, les finalitats, les competències municipals que defineix la llei:
Article 2. Principis generals
Les administracions públiques han de promoure la satisfacció adequada de les necessitats de transport dels ciutadans i
afavorir-ne la mobilitat, d’acord amb els principis bàsics següents:
a) L’accés lliure als béns i als serveis en condicions de mobilitat adequada, segura i accessible en els termes que
estableix la normativa aplicable, amb el mínim impacte ambiental i social possible.
b) L’impuls d’una mobilitat sostenible.
c) L’eficàcia i la racionalitat en l’ús dels mitjans i dels recursos disponibles, que impulsin la mobilitat sostenible i
apliquin criteris de racionalització de l’ús de l’espai viari en la planificació i la implantació de les infraestructures i
els serveis de transports.
d) La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, fomentant el desenvolupament urbà
sostenible i l’ús racional del territori.
e) La rendibilitat social, entesa com l’assumpció, segons els mitjans disponibles, de les necessitats de servei públic en
termes de disponibilitat temporal o espacial, d’atenció a col·lectius determinats o de l’assoliment de nivells mitjans
de qualitat.
f) La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport.
g) La subsidiarietat de l’establiment de nous serveis de transport a l’existència d’un volum de demanda d’acord amb
els costos d’inversió i manteniment, tenint en compte altres maneres alternatives de transport, el preu, la qualitat,
la seguretat i els resultats de l’avaluació ambiental.
h) La implicació de la ciutadania mitjançant la participació social en la presa de decisions en matèria de transports i
mobilitat.
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Article 3. Finalitats
Aquesta llei té les finalitats que s’indiquen a continuació en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
a) Regular el transport públic de viatgers, tant de caràcter urbà com interurbà.
b) Regular el servei ferroviari.
c) Regular l’ordenació de la mobilitat per mitjà d’instruments de planificació que facilitin la implantació de formes
de desplaçament més sostenibles.
d) Fixar els objectius i el contingut del Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears, dels plans insulars de
serveis de transport regular de viatgers per carretera i dels plans de mobilitat urbana sostenible.
Article 7. Competències dels ajuntaments
1. Corresponen als ajuntaments, respecte dels mitjans de transport que circulen íntegrament dins del terme municipal
propi, en la condició d’entitats locals bàsiques de l’organització territorial de les Illes Balears, les competències següents:
a) Ordenar i gestionar el transport públic i privat de viatgers.
b) Atorgar les autoritzacions de transport públic de viatgers d’àmbit municipal, tant de caràcter regular com discrecional,
i exercir les funcions de control, inspecció, vigilància i sanció relacionades amb aquestes.
c) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per les infraccions que es cometin en la prestació dels serveis
en l’àmbit territorial propi.
d) Col·laborar amb les administracions competents en matèria de transports interurbans en la inspecció i la vigilància
dels serveis quan es prestin en zones urbanes.
e) Emetre els informes preceptius sobre les aturades urbanes dels serveis regulars interurbans de viatgers.
f) Participar en les organitzacions administratives que integren el transport públic regular insular, d’acord amb el grau
d’implicació del transport urbà de la seva competència.
g) Elaborar i aprovar el Pla de mobilitat urbana sostenible i adequar les infraestructures dels transports urbans a les
necessitats turístiques i residencials que s’hi prevegin.
h) Qualsevol altra competència que en matèria de transport per carretera li atribueixi la legislació de règim local.
2. Les competències municipals sobre els transports de viatgers s’han d’exercir d’acord amb aquesta llei i la normativa
estatal aplicable.
7

El contingut bàsic dels Plans de mobilitat urbana sostenible queda definit així per la Llei:
Article 190. Contingut PMUS
1. Els plans de mobilitat urbana sostenible han d’incloure, com a mínim, la informació següent relativa al seu àmbit
d’aplicació:
a) El diagnòstic de la situació actual de la mobilitat.
b) Els objectius concrets a mitjà i llarg termini en matèria de mobilitat. Aquests objectius han de ser coherents amb els
objectius generals i els indicadors d’avaluació i control que estableixin tant el Pla director sectorial de mobilitat de les
Illes Balears com el pla insular corresponent.
c) Les mesures concretes de mobilitat sostenible que permetin assolir els objectius proposats.
d) Una anàlisi de la viabilitat de les mesures proposades a partir de criteris econòmics, socials i ambientals.
e) Un estudi economicofinancer que valori les actuacions proposades i estableixi els mecanismes de finançament
oportuns.
f) Els procediments per fer-ne el seguiment, l’avaluació i la revisió.
2. Els plans de mobilitat urbana sostenible han de determinar el disseny i el dimensionament de les xarxes viàries i de
transport públic; les infraestructures i les mesures específiques per a vianants i ciclistes; les condicions de seguretat
lligades a la mobilitat; els sistemes d’estacionament; les accions de gestió de la mobilitat per a col·lectius específics, com
ara persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, col·legis o centres de treball, entre d’altres; i els aspectes de
l’ordenació urbanística rellevants a l’hora de determinar aspectes quantitatius i qualitatius de la demanda de transport i
establir mesures de promoció d’una mobilitat més sostenible.
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El PDSMIB aprovat el 2019, en la seva segona línia estratègica titulada Dissuasió de l’ús del cotxe i potenciació dels
modes sostenibles als nuclis urbans i metropolitans, estableix una sèrie de mesures per millorar la mobilitat dels nuclis
urbans, entre les que destaquen les subvencions per elaborar PMUS (obligatoris a municipis de més de 20.000
habitants) i estudis de mobilitat urbana. Per la mida de Sant Llorenç des Cardassar, el PDSMIB recomana la realització
d'estudis de mobilitat per a la implantació de mesures de mobilitat sostenible, on la planificació de la mobilitat ofereixi
una estratègia de transport més racional, realista i sostenible adaptada a la realitat d'aquests municipis. No obstant això,
l’Ajuntament ha considerat que el nucli de Sant Llorenç des Cardassar necessita un PMUS per tal d’analitzar la mobilitat
en el seu conjunt i establir un marc de referència que serveixi per al futur.
Segons el PSMIB, els tres eixos sobre els quals es fonamenta la potenciació de modes sostenibles i la dissuasió de l'ús
del cotxe són:

1.

la planificació urbanística i territorial, per possibilitar que els desplaçaments es puguin fer a peu o en bici
(urbanisme dens i plurifuncional),

2.

la planificació i gestió de la mobilitat (combinació de mesures de dissuasió d'ús del cotxe i atracció a maneres més
sostenibles en àmbits urbans i centres d'activitat) i

3.

la necessària implicació ciutadana per garantir l’èxit de les actuacions mitjançant la participació, la comprensió i
acceptació de les mesures que s'adoptin.
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L’aplicació d’aquests tres eixos al cas de Sant Llorenç des Cardassar s’explica a continuació:
1.

Planificació urbanística i territorial: la consolidació existent del territori mallorquí i, en concret, al municipi de Sant
Llorenç des Cardassar, mostra la compacitat, densitat i plurifuncionalitat dels nuclis de població antics (com és el
cas del nucli objecte d’aquest estudi) i una major dispersió urbanística i especialització d’activitats econòmiques als
nuclis turístics o a les zones de creixement urbà més recent (perifèria dels nuclis antics). El Planejament urbanístic
local s’hauria d’enfocar en la mesura del possible per a que en el futur s’eviti la dispersió d’usos i l'excessiva
especialització funcional, apostant per un model de ciutat mediterrània compacta, complexa i integradora, amb una
barreja espacial dels usos del sòl, on es permeti als habitants realitzar les diferents activitats de la seva vida
quotidiana sense haver de recórrer llargues distàncies.

2.

Planificació i gestió de la mobilitat: l’ordenació i control de la mobilitat als nuclis existents passa per desenvolupar
instruments de planificació (com ara el present PMUS o altres estudis de mobilitat) i posar-los en pràctica, de forma
dinàmica per permetre que el sistema es vagi adaptant a la realitat a mesura que s’implanten mesures, i sense
perdre de vista els objectius plantejats. A l’àmbit urbà és efectiva l'aplicació d’estratègies que transformin la
distribució modal ja que, al cap i a la fi, l’àmbit urbà és realment l’origen i la destinació de la majoria dels
desplaçaments. A l’àmbit interurbà, on la distància limita els modes possibles, només la millora del transport públic
(que no depèn de l’Ajuntament local) i la potenciació de l’ús de vehicles compartits pot reduir l’ús del vehicle privat
i la dependència que experimenta bona part de la població actualment.

3.

Implicació ciutadana: la transparència a l’hora d’exposar els objectius i els mètodes utilitzats per assolir millores a
la mobilitat local són importants, i per aquest motiu l’Ajuntament ha fet bé en estar receptiu a escoltar, a dialogar i
a explicar el per què de cada acció o decisió. Però de cara a una major i més ràpida transformació de la mobilitat
urbana, cal acompanyar el desenvolupament de les mesures adoptades amb mesures que cerquin la implicació de
la ciutadania. Si els residents no es consciencien dels canvis i no en promouen el seu desenvolupament, poca cosa
s’avançarà cap als objectius establerts.
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1.3- METODOLOGIA DEL PMUS
El present PMUS s’ha elaborat seguint aquest esquema:

DIAGNOSI
- FASE 1: ANÀLISI SOCIECONÒMICA I TERRITORIAL
- FASE 2: ENQUESTA A LA CIUTADANIA
- FASE 3: PRESA DE DADES DE CAMP I CONVERSES AMB EMPLEATS MUNICIPALS
- FASE 4: DIAGNÒSTIC DE LA MOBILITAT
PROPOSTES
- ELABORACIÓ ESBORRANY PROPOSTA D’ORDENACIÓ I ACTUACIONS SINGULARS
- PRESENTACIÓ A PARTITS PÓLÍTICS
- PRESENTACIÓ A CIUTADANA
- ELABORACIÓ PROPOSTES ACTUACIÓ DEFINITIVES
- ESTABLIMENT DELS MÈTODES DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PMUS
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1.3- METODOLOGIA DEL PMUS
La participació ciutadana durant la fase de redacció del PMUS ha estat la següent:
DIAGNOSI
- ENQUESA ONLINE A LA CIUTADANIA: després de publicitar-se, s’han recollit les impressions
damunt les diferents qüestions plantejades, i a més s’han rebut aportacions obertes dels
enquestats.
- REUNIONS CIUTADANIA: s’ha realitzat una sessió presencial amb els veïnats del C/Mossèn
Galmés per escoltar problemes i propostes.
PROPOSTES (etapa COVID-19)
- PRESENTACIÓ A PARTITS PÓLÍTICS: en aquesta sessió els representants de tots els grups
polítics varen poder escoltar les propostes i fer comentaris i aportacions.
- PRESENTACIÓ A CIUTADANA: en aquesta sessió oberta tots els assistents varen poder
escoltar les propostes i fer comentaris i aportacions.
- 1 MES D'INFORMACIO PÚBLICA, ANÀLISI I RESPOSTA D'AL.LEGACIONS (11 en total).
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2- DIAGNOSI

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA
Aquesta enquesta es realitza per conèixer pautes de mobilitat, necessitats i opinions dels residents. Aquest tipus
d’enquestes, més enllà de la seva representativitat estadística, es realitzen com a part de la diagnosi a l’hora de detectar
problemes, preocupacions i voluntats, que poden en major o menor mesura complementar la resta de treballs de
diagnosi de la mobilitat local.
A tals efectes s’ha confeccionat l’enquesta online amb l’aplicació informàtica CAWI i s’ha publicat a través d’un enllaç a la
pàgina web institucional de l’Ajuntament, qui n’ha fet difusió a través dels seus canals habituals. Aquesta enquesta s’ha
mantingut activa durant 2 mesos, d’octubre a desembre de 2019.
Durant aquest temps s’han enregistrat 297 enquestes completes, de les quals 226 enquestes corresponen a residents
del nucli objecte d’aquest PMUS, és a dir, Sant Llorenç des Cardassar. Això representa el 6,38% dels seus 3.545 habitants
i un error mostral del 6%. Tot i que per damunt del 5% d’error mostral els resultats són pocs representatius
estadísticament, cal dir que amb poblacions tant petites les enquestes no s’acostumen a fer amb mostres massa més
grans i els resultats són bons indicadors de la realitat.
A continuació es mostren les dades més rellevants obtingudes amb l’enquesta. A l’annex 1 en format Excel s’inclou el
qüestionari de l’enquesta i les taules de resultats (incloses les respostes a les preguntes obertes).
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA
La distribució per barriades del nucli és la següent:

Centre

66

29%

Corea

32

14%

Camp Rodó

24

11%

Escoles

18

8%

Pou Vell

13

6%

Son Colom

12

5%

Camp Vell

12

5%

Futbol

11

5%

No ho sap

10

4%

Blanquerna

9

4%

Estació

8

4%

Sa Cova

6

3%

Es cós

5

2%

226

100%
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: repartiment modal
Els enquestats revelen un patró força marcat per l´ús del vehicle privat motoritzat, atès que més del 80% afirmen que
condueixen diàriament dins i fora del nucli. Si bé és cert que tothom camina també en certs moments o per a certs
trajectes, sembla que l’ús del vehicle privat està present en la vida quotidiana de la gran majoria. Potser això té a veure
amb el fet que els enquestats fan un gran nombre de desplaçaments interurbans, és a dir, sembla que molta gent
necessita sortir del nucli diàriament. A més, entorn un 25% dels enquestats són acompanyats en cotxe de forma
habitual. Entorn un 30% manifesta emprar la bicicleta regularment, metre que patinets, motocicletes i transport públic
només són utilitzats habitualment per un 10% dels enquestats.
% d’enquestats que usen diàriament els diferents modes de transport
bus regular

taxi

motocicleta

patinet

bicicleta

a peu

cotxe acompanyant

cotxe conductor
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: bicicleta i patinet
L’ús de la bicicleta/patinet està lleugerament entorn el 43% dels enquestats, havent un 40% dels quals que no disposen
ni utilitzen aquests mitjans. S’estima una mitjana de 3,16 bicicletes/patinets per llar, però en predomina clarament l’ús
recreatiu. Més de la meitat dels que la utilitzen proposarien millores per circular en bicicleta/patinet i més de la meitat
dels que no la utilitzen manifesten interès per emprar aquests modes si milloressin les condicions.
Condicions circulació en bicicleta/patinet

Motius pels quals acostuma a colcar en bicicleta

4,2%

5,0%
8,9%

42,3%
9,6%

53,5%

Té les condicions adequades

Proposaria alguna millora

39,1%

No respon
3,2%
44,7%

1,9%

22,7%
16,4%
53,0%
24,3%
No acostumo a colcar en bicicleta

Anar al treball

Anar a classes/estudis

És la forma habitual de desplaçar-me al nucli urbà

Estaria disposat a utilitzar-la si milloressin les condicions

Esport/passeig/lleure

Compres

No utilitzaria aquest mitjà sota cap circumstància

Altres motius

No contesta

No respon
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: bicicleta i patinet
Entre les valoracions dels enquestats, inclosos el 40% que no disposen de bicicleta/patinet, predominen els graus
d’insatisfacció per damunt dels de satisfacció i dels d’acceptable (excepte amb la senyalització i la il·luminació, on
predomina el nivell acceptable). El paràmetre que genera major insatisfacció és la manca d’aparcaments per a bicicletes.
35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Q13b. Grau de satisfacció: Espais
per circular en bicicleta

Q13b. Grau de satisfacció:
Senyalització

Q13b. Grau de satisfacció:
Aparcaments per a bicicletes

Q13b. Grau de satisfacció:
Seguretat vial

Q13b. Grau de satisfacció:
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Il·luminació

No contesta

No utilitza

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

No utilitza

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

No utilitza

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

No utilitza

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

No utilitza

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

0,0%

2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: vehicle privat
L’ús del vehicle privat està força extès entre els enquestats, tenint en compte que més del 70% condueixen diàriament el
cotxe o la motocicleta, i un 24% és acompanyat diàriament. S’estima una mitjana de 2,25 cotxes per llar i 1,25
motocicletes per llar. El 50% dels desplaçaments urbans en cotxe són de menys de 5 minuts, el 80% de menys de 10
minuts. Pel que fa a l’aparcament al nucli, no sembla que hi hagi gaire problemàtica tenint en compte els enquestasts.

Desplaçaments diaris urbans
Cotxe

Disponibilitat d’aparcament
Moto
4,2%

3,2%
2,8%

18,0%

35,4%

66,9%

31,9%

43,8%

89,8%

20,7%

24,7%

14,7%
fins a 2

més de 2

no utilitza

1

2o3

més de 4

21,2%

no utilitza

A casa
A casa - No, però trobo molt facilment molt a prop de casa
Casa - No, solc aparcar en un altre carrer i caminar fins a casa
A la feina
A la feina - No, però trobo molt facilment molt a prop de la feina
A la feina - No, solc aparcar en un altre carrer i caminar fins a la feina

2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: vianants
La major part dels enquestats, fins al 84%, fan desplaçaments a peu diàriament. Una tercera part d’aquests
desplaçaments són de més de 15 minuts, és a dir, poden cobrir tot el poble.

desplaçaments diaris urbans a peu

temps dels desplaçaments a peu

15%

16,9%

30%
36,9%

22,3%

29%

26%

23,8%

fins a 2

3o4

més de 4

no utilitza

Fins a 5

Entre 5 i 10

Entre 10 i 15

Més de 15
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: motius anar a peu
Aquesta pregunta és multi-resposta (fins a 3). Amb diferència, els motius més habituals per fer desplaçaments a peu són
esport/passeig/lleure, seguits de “són la forma habitual de desplaçar-se al nucli urbà” i seguits d’anar a fer compres.
L’escàs 7% assolit per anar a la feina, tot i no ser fiable, és congruent amb el fet que molts Llorencins fan feina fora del
nucli.

Motius pels quals acostuma a caminar:
5,7%
8,8%

5,1%

6,8%

33,2%

52,5%

65,8%

No camino habitualment

Anar al treball

Anar a classes/estudis

És la forma habitual de desplaçar-me al nucli urbà

Esport/passeig/lleure

Compres

Altres motius
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: satisfacció general
Prop d’una quarta part dels enquestats manifesten estar satisfets o molt satisfets amb la mobilitat actual del nucli. Un
38% la consideren acceptable, i quasi una tercera part està insatisfeta o molt insatisfeta. Per tant, sembla que hi ha més
gent que vol canvis que gent que no en vol, però també molta gent a qui li resulta acceptable tal i com estan les coses.

Indicar el seu grau de satisfacció global amb la mobilitat de Sant Llorenç
4,8%

4,3%

10,4%

20,9%

21,6%

38,1%

Molt satisfet

Satisfet

Acceptable

Insatisfet

Molt insatisfet

No respon
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: satisfacció vianants
50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Q12b. Grau de
satisfacció com a
vianant: Zones de
vianants

Q12b. Grau de
satisfacció com a
vianant: Senyalització

Q12b. Grau de
satisfacció com a
vianant: Seguretat vial

Q12b. Grau de
satisfacció com a
vianant: Il·luminació

No contesta

Insatisfet

Molt insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Insatisfet

Satisfet

Acceptable

Molt satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

No contesta

Q12b. Grau de
satisfacció com a
vianant: Estat de les
voravies

Molt satisfet

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Insatisfet

Acceptable

Satisfet

Molt satisfet

0,0%

Q12b. Grau de
Q12b. Grau de
satisfacció com a
satisfacció com a
vianant: Accessibilitat vianant: Temps d’espera
per creuar travessies
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: motius colcar en bicicleta
Motius pels quals acostuma a colcar en bicicleta:

5,0%
8,9%
9,6%

39,1%

3,2%
44,7%

1,9%
16,4%

No acostumo a colcar en bicicleta

Anar al treball

Anar a classes/estudis

És la forma habitual de desplaçar-me al nucli urbà

Esport/passeig/lleure

Compres

Altres motius

No contesta
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: notius per anar en vehicle privat
Motius pels quals acostuma a desplaçar-se en vehicle privat:
2,6%
10,3%
19,8%

43,0%
26,0%

7,4%
6,1%
56,5%

No acostumo a conduir

Anar al treball

Anar a classes/estudis

És la forma habitual de desplaçar-me al nucli urbà

Esport/passeig/lleure

Compres

Altres motius

No contesta
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: satisfacció conductors
50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Q14b. Grau de
satisfacció:
Congestió

Q14b. Grau de Q14b. Grau de Q14b. Grau de
satisfacció:
satisfacció:
satisfacció:
Aparcament al Aparcament fora
Sentits de
centre del nucli del centre del
circulació
nucli

Q14b. Grau de Q14b. Grau de Q14b. Grau de
satisfacció:
satisfacció: Estat
satisfacció:
Senyalització
de conservació Il•luminació i
de les vies
visibilitat

Q14b. Grau de
satisfacció:
Seguretat vial

Q14b. Grau de
satisfacció:
Renou

No utilitza

Insatisfet

Satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Acceptable

Molt satisfet

No utilitza

Insatisfet

Satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Acceptable

Molt satisfet

No utilitza

Insatisfet

Satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Acceptable

Molt satisfet

No utilitza

Insatisfet

Satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Acceptable

Molt satisfet

No utilitza

Insatisfet

Satisfet

No contesta

Molt insatisfet

Acceptable

Molt satisfet

0,0%

Q14b. Grau de
satisfacció:
Control i sanció
de les infraccions
d’aparcament i
26
circulació
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: pacificació centre
Està a favor de que es millorin les condicions per a la mobilitat no motoritzada (a peu,
bicicleta i patinet) al centre del nucli de Sant Llorenç
7,6%
4,1%

10,5%
45,4%

15,9%

16,5%

Si, com més pacificat estigui el centre millor
Si, però sense reduir places d'aparcament
Si, i també estic a favor de millorar les condicions per a la mobilitat no motoritzada fora del centre
No, ja m'està bé com ara
No, preferiria que es milloressin les condicions per circular amb cotxe i per aparcar al centre
No contesta
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: prioritats
70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
Incrementar Potenciar l’ús
Donar
Limitar la Incrementar la Incrementar la Donar facilitats
Actuar de
les zones per a de la bicicleta circulació i
dotació
dotació
per fer càrrega preferència als forma efectiva
vianants i per a amb vies
l’aparcament d’aparcaments d’aparcaments i descàrrega residents per contra l’excés
ciclistes i
de vehicles
per a motos per a cotxes a als vehicles
de velocitat
estar
aparcar al
aparcaprivats al
la via pública privats a punts
poble
bicicletes
centre
d’interès

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

No contesta

A favor

En contra

Prioritari

En contra

No contesta

A favor

Prioritari

En contra

No contesta

A favor

Prioritari

En contra

No contesta

A favor

Prioritari

En contra

No contesta

A favor

Prioritari

En contra

No contesta

A favor

Prioritari

0,0%

Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió Q16. Opinió
respecte:
respecte:
respecte:
respecte:
Actuar de
Potenciar el Fomentar la
Millorar
forma efectiva transport
seguretat i l’accessibilitat
per evitar que
públic
l’accés no
a peu
motoritzat a
les travessies
interurbà
les escoles i/o
siguin vies de
equipaments
pas en
trajectes
interurbans
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2.1 - ENQUESTA A LA CIUTADANIA: CONCLUSIONS
Els resultats de l’enquesta mostren que:
- L’ús del vehicle privat està força extès i la majoria dels desplaçaments urbans són molt curts. Pel que fa a l’aparcament al nucli, no sembla
que hi hagi gaire problemàtica tenint en compte els enquestasts.
- Entre els enquestats predominen els que volen millorar les condicions per a la mobilitat no motoritzada damunt els que volen mantenir
les coses igual.
- La facilitat d’aparcament, la facilitat de circulació (sentits) i la manca de sancions generen major insatisfacció que no pas altres aspectes,
com ara la conservació de les vies, el renou, la congestió...
- Les mesures de pacificació i millora de la seguretat vial són prioritàries per a molta gent, i en concret per garantir l’accés a peu a l’escola.
- Més del 50% dels enquestats que condueixen afirmen que el fan servir per fer esport/passeig/lleure. Si bé alguns van a fora del nucli o a
d’altres indrets, molts dels que han respost això és perquè van en vehicle privat fins al gimnàs, la zona esportiva o el punt d’inici d’un
passeig. Això representa un important marge de reducció de desplaçaments en vehicle privat, si s’aconsegueix que es vagi a peu o en
bicicleta per fer esport/passeig/lleure, la qual cosa no sembla tan complicada.
-

La mala accessibilitat (manca d’amplada i rampes) i l’estat de les voravies són els aspectes més mal valorats pels vianants.

- Aparentment poca gent va a fer feina a peu al nucli de Sant Llorenç.
- Un terç dels desplaçaments a peu són de més de 15 minuts, la qual cosa indica que els que estan disposats a caminar no tenen problema
en fer-ho de punta a punta del poble.
- Els ciclistes es queixen principalment de la manca d’aparcaments per a bicicletes, tot i que també ho fan de les condicions per circular.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
Sant Llorenç des Cardassar (en endavant Sant Llorenç), ubicada a l’est de l’illa de Mallorca, és un municipi
costaner amb un total de 8.431 habitants. El nucli de Sant Llorenç, amb 3.560 habitants (dades del padró de
2019), està ubicat a l’interior, a uns 8km de Manacor per la Ma-15 i uns 12km de la mar (zona de punta de
n’Amer). El PMUS actual només analitza aquest nucli urbà.

62km

Sant Llorenç és un nucli de dimensions reduïdes, amb una distància màxima en línia recta de 1,5km en
direcció Est-Oest, per on passa la travessia Ma-15F, o carrer Mossèn Galmés. Aquesta distància es pot
recórrer a peu en uns 20-25 minuts. Des d’un punt de vista de la mobilitat, es tracta d’una distància
perfectament assumible a peu. Per exemple, si es compara amb Palma, on tot el casc antic és una zona de
trànsit de vianants, les distàncies són força majors.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
CASC ANTIC DE PALMA

SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR

S’observa com la mida de Sant Llorenç és quasi la meitat que la del casc antic de Palma, on només poden
31
circular els autoritzats a la gran majoria de carrers.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
Sant Llorenç es troba envoltat per les Serres de Llevant on destaca el Puig d’Alpara (Pou Colomer), la
muntanya de Calicant, el Puig del Telègraf, Puig de Ses Voltes, la Serra de Calicant i la muntanya de
Pocafarina. La resta de nuclis del municipi (Son Carrió, s’Illot, Sa Coma, Cala Millor i Son Moro Bonavista)
estan representats al següent mapa:

Son Servera
Sant Llorenç
des Cardassar
Son Moro
Bonavista
Son Carrió

Manacor

Cala Millor

Sa Coma
S’Illot
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La xarxa de carreteres del Consell de Mallorca presenta bones condicions a l’entorn de Sant Llorenç:

-

-

La Ma-15 enllaça amb Palma de forma directa, de manera que es poden recórrer els 62km de centre a
centre en aproximadament una hora (en autobús regular són 1 hora i 10 minuts fins al centre de Palma,
temps molt competitiu si es considera que no cal aparcar).
Tots els nuclis de l’entorn tenen bones comunicacions per carretera amb Sant Llorenç i no acostuma a
haver retencions a cap part de la xarxa en tota la comarca de Llevant, exceptuant esdeveniments
puntuals o entorn a destinacions de platja molt populars en temporada alta.
Com a la resta de Mallorca, hi ha carreteres rurals que són estretes i s’adapten a l’orografia existent,
generant corbes tancades i rampes pronunciades. A Sant Llorenç, por posar un exemple, hi ha la
carretera de Calicant que comunica amb el Nord. Aquest tipus de carretera tenen poc trànsit vehicular, i
cada vegada més ciclistes, i són perilloses.
La disponibilitat d’aparcament als nuclis veïns i a Palma és molt variable en funció de la zona; existeix
una tendència a que cada vegada sigui més difícil i costós trobar aparcament a prop del centre dels
pobles.

33

2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La població del municipi es divideix per sexes i nucli de població de la següent manera:

2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La distribució municipal per sexe i grups d’edat és la següent:

Aquesta distribució mostra un fort predomini del grup d’entre 30 i 60 anys, i amb tendència a l’equilibri a la
part més baixa de la piràmide (els més joves).
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució de diferents indicadors demogràfics:

Es constata un ritme de creixement poblacional baix (6 vegades menors a la mitjana autonòmica), tot i que
la població menor de 16 anys està per damunt la mitjana. Hi ha una major presència de població estrangera
que a d’altres municipis i una mitjana d’edat lleugerament superior. L’índex de dependència és major que la
mitjana, és a dir que els estrats joves i majors de la piràmide ten un pes relatiu major respecte del gran
estrat central.
Aquestes dades posen de relleu que Sant Llorenç des Cardassar té uns indicadors similars als del seu
entorn, i no hi ha cap circumstància des d’un punt de vista demogràfic que tingui un efecte diferencial en la
mobilitat.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució de la renda disponible bruta de les llars per càpita:

S’observa com la renda disponible fluctua amb la mitjana de Mallorca, estant quasi al mateix nivell.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució trimestral del nombre d’afiliats a la Seguretat Social:

S’observa com des de 2011 a 2019 el mercat laboral va experimentar un creixement. També s’observa com
la temporada turística genera fluctuacions del mercat de treball al llarg de l’any, quasi duplicant-se els
afiliats entre estiu i hivern. Aquesta tendència d’alts i baixos al llarg de l’any també es constata si s’analitza
l’indicador d’empreses locals inscrites a la Seguretat Social. De la diferència entre ambdues corbes es pot
inferir que més de 1.500 persones treballen fora el municipi.
Els aturats registrats al municipi no solen superar els 450 individus, és a dir, aquesta col·lectiu se situa
entorn un 5% de la població total.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució trimestral del nombre d’afiliats a la Seguretat Social per sectors:

S’observa com el sector serveis (la meitat lligat al subsector turístic) genera entorn el 80% de l’activitat
laboral del municipi. El 20% restant és principalment corresponent al sector secundari. La important activitat
hotelera de la costa del municipi genera entorn 600.000 pernoctacions per temporada (abans del COVID
19). Aquesta activitat es tradueix principalment en llocs de treball i activitat econòmica als nuclis de costa,
però a Sant Llorenç, tot i també notar els efectes colaterals positius de l’economia turística i en aquest sentit
aprofitar la seva situació propera a la costa, no és que hi hagi una activitat turística destacable, a diferència
de nuclis d’interior com Artà o Pollença. Això fa que de moment, la mobilitat dels visitants al nucli no sigui
un problema detectat (a Artà i Pollença ho és des de fa anys).
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució del nombre de turismes per cada mil habitants:

S’observa com la desproporcionada taxa de finals
dels 90 s’adapta progressivament al comportament
mitjà de Mallorca i les Balears, tot i que des de 2013
es torna a situar per damunt la mitjana. Els 725
turismes per cada mil habitants són una dada
important, que implica que hi ha uns 2.600 turismes
en propietat dels residents al nucli de Sant Llorenç.
Si a aquesta xifra se li afegeixen motocicletes,
furgonetes i camions, s’arriba a un total de un
vehicle per habitant, és a dir uns 3.600 vehicles.
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2.2- ANÀLISI SOCIOECONÒMICA I TERRITORIAL
La següent taula mostra l’evolució del pressupost municipal liquidat per habitant:

S’observa com des de 2001 a 2017 aquest va augmentar en 500€ per habitant. La xifra de 2017 implica un
pressupost total de 2.089€ per habitant, amb un total de 17.399.637,35€ per a l’exercici.
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
El nucli urbà de Sant Llorenç presenta una estructura compacta i densa, amb un predomini de l’activitat residencial,
equipaments i petit comerç. Gràcies a les reduïdes dimensions del nucli és possible completar els desplaçaments
urbans en modes sostenibles atès que les distàncies són assolibles (sempre que no existeixin limitacions en la
mobilitat personal). Per tant, si es donen les condicions adequades per a l’ús del modes sostenibles és molt probable
que la ciutadania els empri més, sobretot si s’intervé per condicionar les condicions de circulació i aparcament.
Aquests són els diferents edificis municipals al nucli de Sant Llorenç:

•ajuntament
•policia local (plaça ajuntament)
•carrer major: noves tecnologies, espai36, centre jove i ca s'Escaleta
•ceip mestre guillem galmes
•poliesportiu Marga Fullana
•recinte esportiu Sa Teulera (pistes padel, futbol, piscina i en construcció pistes tennis)
•escola música
•centre de salut
•centre de dia
•biblioteca
•ca ses monges
•escoleta infantil
•cementiri
•parc verd
•recaptació

42

2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol A.1
POLS DE GENERACIÓ DE
DEMANDA DE MOBILITAT

Llegenda:
PUNT VERD: MOBILITAT MOTORITZADA
ACTIVITATS QUE GENEREN TRÀNSIT DE PESANTS
ZONA COMERCIAL, ESBARJO, ADMINISTRACIÓ

Pla de mobilitat
urbana sostenible

EQUIPAMENTS PRINCIPALS
PARADA DE BUS INTERURBÀ
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol A.2
DISTÀNCIES CENTRE

Llegenda:
CENTRE
350 METRES (4-5 MIN A PEU, 2-3 MIN EN BICI)
700 METRES (8-10 MIN A PEU, 4-6 MIN EN BICI)

Pla de mobilitat
urbana sostenible

1000 METRES (13-15 MIN A PEU, 6-8 MIN EN BICI)
ITINERARIS I DENSITAT
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol A.3
DISTÀNCIES POLIESPORTIU
MUNICIPAL

Llegenda:
POLIESPORTIU MUNICIPAL
350 METRES (4-5 MIN A PEU, 2-3 MIN EN BICI)
700 METRES (8-10 MIN A PEU, 4-6 MIN EN BICI)

Pla de mobilitat
urbana sostenible

1000 METRES (13-15 MIN A PEU, 6-8 MIN EN BICI)
ITINERARIS I DENSITAT
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol A.4
DISTÀNCIES ZONA
ESCOLES/PAVELLÓ

Llegenda:
ESCOLES
350 METRES (4-5 MIN A PEU, 2-3 MIN EN BICI)
700 METRES (8-10 MIN A PEU, 4-6 MIN EN BICI)

Pla de mobilitat
urbana sostenible

1000 METRES (13-15 MIN A PEU, 6-8 MIN EN BICI)
ITINERARIS I DENSITAT
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol A.5
DISTÀNCIES CENTRE DE
SALUT

Llegenda:
CENTRE DE SALUT
350 METRES (4-5 MIN A PEU, 2-3 MIN EN BICI)
700 METRES (8-10 MIN A PEU, 4-6 MIN EN BICI)

Pla de mobilitat
urbana sostenible

1000 METRES (13-15 MIN A PEU, 6-8 MIN EN BICI)
ITINERARIS I DENSITAT
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol B.1
PRINCIPALS EIXOS PER
ANAR A PEU

Llegenda:
EIX HORITZONTAL AMB PLATAFORMA ÚNICA
EIX HORITZONTAL AMB VORAVIES
EIX VERTICAL AMB PLATAFORMA ÚNICA

Pla de mobilitat
urbana sostenible

EIX VERTICAL AMB VORAVIES
ZONA AMB CIRCULACIÓ RESTRINGIDA O PRIORITAT
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Llegenda:

Plànol B.2

PAS ELEVAT

PERILLOSITAT
PAS SENSE ELEVAR
RESSALT

Llegenda:
MOLT ALTA (VELOCITAT ALTA I SENSE VORAVIES)
ALTA (EXCÉS VELOCITAT I MALA VISIBILITAT)
ALTA (MALA VISIBILITAT I SENSE VORAVIES)

Pla de mobilitat
urbana sostenible

MITJA (VORAVIES PETITES)
BAIXA (VORAVIES AMPLES O VELOCITAT BAIXA)
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Llegenda:

Plànol B.3

PAS ELEVAT

ACCESSIBILITAT A PEU
PAS SENSE ELEVAR

Llegenda:
VORAVIES MENORS A 0,5 METRES
VORAVIES ENTRE 0,5 – 1 METRES
VORAVIES ENTRE 1 – 1,5 METRES

Pla de mobilitat
urbana sostenible

VORAVIES MAJORS DE 1,5 METRES
PLATAFORMA ÚNICA
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol B.4
CIRCULACIÓ EN BICICLETA

Llegenda:
INICI VIA VERDA (ESTACIÓ DE TREN)
ITINERARI DE CONNEXIÓ AMB VIA VERDA
EIXOS HORITZONTALS

Pla de mobilitat
urbana sostenible

EIXOS VERTICALS
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol C.1
PRINCIPALS EIXOS PER
CIRCULAR A MOTOR

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER/CAMÍ DE DOBLE SENTIT
CARRER DE SENTIT ÚNIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

ZONA AMB CIRCULACIÓ RESTRINGIDA O PRIORITAT
SEMÀFOR AMB SENSOR
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol C.2
SENTITS ACTUALS PER
CIRCULAR A MOTOR

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER DE DOBLE SENTIT
CARRER DE SENTIT ÚNIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

ZONA AMB CIRCULACIÓ RESTRINGIDA O PRIORITAT
VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol C.3
APARCAMENT ACTUAL

Llegenda:
APARCAMENT PROHIBIT
APARCAMENT ALS DOS COSTATS
APARCAMENT A UN COSTAT

Pla de mobilitat
urbana sostenible

APARCAMENT
VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol C.4
APARCAMENT RESERVAT

Llegenda:
CID EXISTENT
RESERVAT POLICIA
RESERVAT ELÈCTRIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

RESERVAT PMR
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
Plànol D.1
TRANSPORT PÚBLIC
INTERURBÀ EN AUTOBÚS

Llegenda:
PARADA CAP A MANACOR – PALMA
PARADA CAP A ARTÀ – CAPDEPERA
PARADA CAP A SON CARRIÓ - SON SERVERA

Pla de mobilitat
urbana sostenible

LÍNIES MANACOR – CAPDEPERA
LÍNIES MANACOR – SON SERVERA
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
La circulació i l’aparcament de vehicles dominen la via pública de Sant Llorenç, excepte a la zona centre
al voltant del C/ Major i la plaça de l’Ajuntament i la plaça Nova. Aquestes són les principals
característiques:
La connectivitat de la xarxa (basada en els sentits de circulació) i la presència abundant de carrers de
doble sentit fora del centre, és màxima. Això implica que es poden fer els camins mínims en vehicle
privat. Si a això se li afegeix que (excepte a la zona centre) es pot estacionar a tots els carrers, fins i tot
de vegades en els dos costats creant-se estretaments i dificultant girs, els desplaçaments en cotxe
resulten ràpids.
Evidentment aquest domini de l’espai (afegit a la prioritat de què disposen els vehicles) s’assoleix a
costa de donar poc espai a la resta d’usuaris de la via pública: voravies molt estretes i absència de
carrils bici. Així, els desplaçaments a peu i en bicicleta a Sant Llorenç se solen fer per la calçada quan el
trànsit ho permet o amb dificultats per voravies estretes.

Al problema d’espai se li afegeix la perillositat que per una banda genera la mescla de vianants, ciclistes
i conductors, i que per l’altra generen els conductors que infringeixen les normes de circulació i/o
estacionament. La indisciplina existeix, amb excés de velocitat a les travessies i aparcament il·legal com
a principals problemes.
La zona central amb paviments de rajola o llambordes, limitació de la circulació i major concentració de
comerços i bars és l’exemple local del canvi de medi urbà, contrastament enormement amb la resta del
poble. Les millors condicions d’accessibilitat, renou, seguretat i prioritat, juntament amb l’embelliment
dels espais mitjançant pavimentació, il·luminació, mobiliari i jardineria, es tradueixen en una pacificació i
en una convivència rica en molts aspectes. Per desgràcia, alguns conductors encara distorsionen els
beneficis de la pacificació intentant recuperar els espais perduts, sense ni pensar en el vianant que som
tots al deixar del vehicle.
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
La circulació i aparcament de vehicles dificulta la circulació a peu, en bicicleta i en cotxe:
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
L’accés a peu a l’escola requereix de policia i talls temporals de carrers, la circulació de vehicles en
aquests moments del dia és lenta per als conductors i molesta per als vianants. Al C/ Mossèn Galmés la
policia intervé per regular els creuaments dels vianants.

Imatges dels carrers de la Creu i Nou amb vianants (escolars)
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
El transport públic interurbà per carretera ha sofert importants millores des del dia 1 de gener de 2021. El
servei permet a molts residents del nucli desplaçar-se còmode i ràpidament de forma habitual a d’altres nuclis
propers. És d’esperar que els propers anys creixi la proporció de visitants que arriben al nucli en transport
públic. Hi ha 2 línies TIB d’autobús que donen servei a Sant Llorenç, la L411 i la L412.
Al mapa de l’esquerra s’observa la
configuració de línies actual a Sant
Llorenç en temporada d’hivern.

En temporada d’estiu els canvis de
línies no afecten a Sant Llorenç, més
enllà de tenir més expedicions a la
L411, i major connexions via
transbordament amb nuclis de la costa
de Capdepera i la badia d’Alcúdia.
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT

-

En dia feiner d’hivern té 15 expedicions diàries per sentit, primera cap a Manacor a les 6:20 i darrera
tornada des de Manacor a les 22:10:
- comunica de forma ràpida i directa amb Manacor (10-15 minuts de trajecte, depèn de on es
vagi de Manacor), amb un bus cada hora en cadascun dels sentits (passen dus busos quasi
alhora, un per cada travessia del nucli, 3 parades).
- Aquests autobusos permeten un transbordament amb les línies:
- L401 que comunica amb Palma (1 hora i 10 minuts de trajecte) i Vilafranca, Montuïri i
Algaida. Aquesta línia està coordinada horàriament amb la L411 per a que els
transbordaments siguin ràpids i directes.També es pot agafar per anar a Portocristo,
s’Illot, sa Coma.
- Altres línies de bus no tan ben coordinades horàriament amb la L411, com ara la L501
per anar a Felanitx i Campos i es Migjorn, o la L414 a Cales de Mallorca i la L415 a
Porreres.
- La línia de tren T3 que comunica amb Petra, Sineu, Inca i Palma (i altres poblacions
entre Inca i Palma), amb coordinació horària variable.
- comunica de forma ràpida i directa amb Artà (10 minuts) – Capdepera (25 minuts) - Cala
Rajada (40 minuts), amb un bus cada hora en cadascun dels sentits (per travessia Mossèn
Galmés, 2 parades). A Artà es pot transbordar de forma ràpida i directa (coordinació horària)
amb la L421 a Colònia de Sant Pere, amb 6 expedicions diàries en dia feiner.
- comunica de forma ràpida i directa amb Son Servera (10 minuts) - Cala Millor (15 minuts) Cala Bona (25 minuts), amb un bus cada hora en cadascun dels sentits (per travessia ctra.
Son Servera, 1 parada).
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT

Està previst que aquest servei base de la L411 s’ampliï en temporada d’estiu, afegint 2 expedicions directes a
Palma des de Sant Llorenç i una tornada directa des de Palma fins a Sant Llorenç. També es passa a 17
expedicions diàries amb connexió a Manacor cap a Palma. Aquest servei podria veure’s afectat en funció de
l’evolució de la mobilitat arrel de la pandèmia COVID-19.

-

En dia feiner d’hivern té 5 expedicions diàries per sentit, primera cap a Son Carrió a les 7:45 i darrera
tornada des de Son Carrió a les 19:50:
- comunica de forma ràpida i directa amb Son Carrió (uns 8 minuts de trajecte) , amb un bus
cada 3 hores en cadascun dels sentits (per travessia ctra. Son Servera, 1 parada).

L’oferta de servei de transport públic regular per carretera a Sant Llorenç és competitiva respecte del vehicle
privat en temps de trajecte a tots els nuclis propers i també a Palma. El nombre diari d’expedicions és també
suficient per a que es pugui considerar aquest servei tant per a desplaçaments quotidians com per a
esporàdics. Les tarifes són prou competitives per als que en fan un ús habitual, no tant si s’usa
esporàdicament. El confort dels autobusos i trens permeten aprofitar bé el temps de trajecte.
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2.3- ANÀLISI DE LES CONDICIONS ACTUALS PER A LA MOBILITAT
La Via Verda entre Manacor i Artà, que discorre
pel traçat de l’antic tren d’Artà, va ser inaugurada
el novembre de 2014. Aquesta comunica Sant
Llorenç amb Manacor, Son Carrió, Cala Millor,
Son Servera i Artà per un vial de terra amb
pendents suaus, senyalització, arbrat, àrees de
descans, i elements de seguretat a les
interseccions amb la xarxa viària.
Els usos recreatius i esportius són els principals.
No obstant això, es pot anar en bicicleta del
centre de Sant Llorenç fins al centre de Manacor
en 35 minuts, o a Son Carrió en 13 minuts, Cala
millor en 40 minuts i Son Servera en 45 minuts.
Evidentment a major distància menys
competitiva és la bicicleta respecte d’altres
modes, però aquests valors indiquen que la
possibilitat de fer desplaçaments interurbans
segurs en bicicleta existeix a Sant Llorenç.

A més de funcionar com un “equipament lúdicoesportiu”. la Via Verda també és una font de
visitants al nucli de Sant Llorenç.
La connexió entre la Via Verda i el nucli està mal
resolta des d’un punt de vista de la seguretat,
amb ampli marge per millorar.
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2.4- CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Les condicions per anar a peu no són bones a la majoria de carrers del poble, amb voravies
estretes, manca de rampes, cotxes mal aparcats, creuaments perillosos. Les distàncies del poble
es poden salvar perfectament a peu en menys de 15 minuts.
Els carrers del centre amb plataforma única estan pacificades i presenten bones condicions per
anar a peu, però encara es veuen afectat pel trànsit de pas i pel trànsit generat per alguns punts
concrets (farmàcia, residència, etc.).
Les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans personals són dolentes, doncs bàsicament no
disposen de cap via prioritària i han de conviure amb el trànsit a motor.
Existeixen conductors que circulen a velocitats superiors a les permeses, generant perillositat.
L’accessibilitat en vehicle privat és molt alta, es pot creuar el nucli en cotxe de moltes maneres.
La Ma-15F s’utilitza com a via de pas per molts conductors que no tenen origen ni destinació el
nucli de Sant Llorenç.
Hi ha disponibilitat de places d’aparcament a tot el poble, no es detecten dificultats per aparcar.
Es donen problemes puntuals de congestió i aparcament en moments del dia als pols generadors
de mobilitat (escola, zona poliesportiva, centre).
Dotació suficient però millorable de places reservades (PMR, CID).
Senyalització direccional incompleta o amb marge de millora.
Parades d’autobús interurbà poc accessibles, mal equipades i que generen perillositat viària, tot i
haver-se millorat l’oferta de serveis.
La Via Verda està aïllada del poble, sense una connexió segura per a bicicletes.
No existeixen carrers amb voravies amples o vials reservats a l’entorn de l’escola, de manera que
l’accés a peu no es dona en bones condicions.
Part de la ciutadania ja està a favor d’implantar mesures de mobilitat sostenible.
Existeix l’ocupació temporal de l’espai públic amb talls de carrers, com al centre per al mercat dels
dijous, o al C/Soler. El mercat no genera una afluència massiva de persones i no constitueix un
problema.
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2.4- CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI
La situació actual presenta les següents oportunitats:
1.

Des de l’inici de la pandèmia COVID 19 tant a Sant Llorenç com arreu del món s’ha experimentat un decreixement de
la mobilitat (vinculat a la menor activitat econòmica, però també al teletreball, que seguirà present a partir d’ara), i això
ha possibilitat el transvasament d’espai públic cap a vianants i ciclistes. Tancaments temporals de carrers per a que la
gent surti més a l’exterior, ampliació de voravies per evitar contagis, proliferació de carrils bici i altres mesures s’han
implementat de forma ràpida i, tot i potser ser provisionals, constitueixen un camp de proves interessant de cara a una
“nova” normalitat que en termes de mobilitat sembla que canviarà bastant.

2.

La tecnologia i el mercat han aconseguit que multitud de mitjans personals de transport, inclosa la bicicleta elèctrica,
estiguin a l’abast de gairebé tothom a un preu molt inferior al dels mitjans de transport motoritzat habituals. Si bé no són
útils per a transports de llarga distància, són els més ràpids i eficients en la curta distància, és a dir, la distància urbana.
És d’esperar que aquests mitjans cada vegada estiguin més presents al dia a dia, per això cal dotar-los de les
condicions segures per ser utilitzats i fins i tot promoure’n l’ús adequat (també cal educar en circulació i estacionament).

3.

El Ministeri de l’Interior i la DGT acaben de modificar el Reglament General de Circulació, i en concret l’article 50,
passant a ser 30 km/h la velocitat màxima a travessies urbanes (excepte quan hi ha 2 carrils per sentit, que pot ser de
50 km/h). Aquest canvi entrarà en vigor aquest 2021 i va en la línia d’augmentar la seguretat vial als pobles. Moltes
ciutats, com ara Palma, ja s’han convertit en Ciutat 30.

4.

Cada vegada hi ha una major consciència social sobre els efectes negatius per a les persones de la mobilitat en vehicle
privat, principalment vinculats a la perillositat, la contaminació i la manca d’espai per als altres modes. Aquesta
consciència, plasmada en els resultats de l’enquesta local realitzada durant aquest PMUS, facilita l’acceptació de les
mesures per a la mobilitat sostenible.

5.

El transport interurbà ha sofert important millores de servei a tot Mallorca i en particular a Sant Llorenç, de manera que
pot consolidar-se com a mitjà interurbà habitual per a molts residents i treballadors del nucli, especialment en aquells
que no requereixen de vehicle privat en els seus desplaçaments urbans.

6.

En l’economia de serveis actual a Mallorca i a Sant Llorenç, l’espai públic incideix en molts aspectes, com ara l’atractiu
turístic, la seguretat i la dinamització d’activitats comercials. Per tant, el disseny de l’espai públic i dels seu usos pot ser
molt beneficiós també a nivell productiu o econòmic, tot i semblar que la disminució de la velocitat de circular i aparcar
en cotxe hagi de generar pèrdues. Existeixen molts exemples de com un ús més humà de l’espai públic, encarat al
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vianant i a estar al carrer, ha dinamitzat molts pobles, barris i ciutats arreu del món durant les darreres dècades.

2.4- CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI
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3- PROPOSTES

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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3.1- MESURES ESTRATÈGIQUES
Després de realitzar la diagnosi de mobilitat del nucli, i tenint en compte els
objectius del PMUS, es formulen les següents 5 mesures estratègiques per
avançar cap a una mobilitat més sostenible:

1. Millora de les condicions per anar a peu (accessibilitat, seguretat, vials
prioritaris)
2. Millora de les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans personals
(accessibilitat, seguretat, carrils exclusius, vials prioritaris)
3. Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i aparcament)
4. Potenciació del transport públic interurbà
5. Implicació social i municipal en la mobilitat
Abans d’entrar al detall de cada mesura estratègica, es mostra l’ordenació
general del nucli i les seccions tipus de referència a considerar durant
l’ordenació dels carrers de Sant Llorenç.
Es recorda en aquest punt la importància de fer tots els canvis en el sistema de
mobilitat local visibles als mapes de navegació i a la Web municipal. En
particular és important incloure informació actualitzada dels sentits dels carrers,
les zones restringides i els aparcaments públics.
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Llegenda:

Plànol P.1

PAS ELEVAT

PROPOSTA ORDENACIÓ
GENERAL

PAS SEMAFORITZAT
RESSALT

RADAR P.

Llegenda:
RESTRICCIONS CIRC.
TALL DE CIRCULACIÓ

Llegenda:

PLATAFORMA ÚNICA PRIORITAT
INVERSA

XARXA PRINCIPAL DOBLE SENTIT
XARXA PRINCIPAL SENTIT ÚNIC
CIRCULACIÓ RESTRINGIDA I PRIORITAT INVERSA

CARRIL BICI BIDIRECCIONAL I VORAVIES

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CARRER SENTIT ÚNIC I PRIORITAT INVERSA
TRAM PRIORITAT BICI A CTRA.
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Seccions tipus de referència
1- Plataforma única compartida amb prioritat inversa (qualsevol amplada)
Secció 1A

Secció 1B

La plataforma compartida s’adapta a qualsevol secció de carrer. Requereix de senyalització abundant
i d’elements de reducció de la velocitat com carrils estrets (recreixement de voravies) estretaments
puntuals de carril, ressalts, bandes sonores, o d’altres. El fet de formar part d’una zona d’accés
restringit a autoritzats (ACIRE) evidentment redueix el trànsit i promou la resta d’activitats al carrer.
La possibilitat d’ubicar carrils o places aïllades d’aparcament existeix, tot i que depèn de les
característiques de la secció, que hauria de tenir una calçada de com a mínim 4,5 metres d’amplada.
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Seccions tipus de referència
2- Carrers molt estrets (menys de 4,5m de calçada)

Secció 2C

Secció 2A

Secció 2B

Als carrers de menys de 2,5m de calçada es recomana no
permetre la circulació de vehicles. De 2,5m a 3,5m de calçada
es recomana establir un únic carril de circulació, amb o sense
elements reductors de velocitat (o recreixement de voravies).
Als carrers d’entre 3,5 i 4,5 metres de calçada es recomana
un carril de circulació de 2,5m d’amplada i la resta destinar-ho
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a ampliar voravies (obra o pintura).

Seccions tipus de referència
3- Carrers estrets (de 4,5m a 5,5 de calçada)

Secció 3A

Secció 3B

Als carrers d’entre 4,5m i 5,5m es proposa jugar amb l’amplada del carril de circulació (entre 2,5m i 3,5m) i
l’amplada de les voravies ampliades. En cas que les voravies ja tinguin amplada suficient (almenys una
d’elles de 1,5m) es pot habilitar un carril d’aparcament.
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Seccions tipus de referència
3- Carrers estrets (de 4,5m a 5,5 de calçada)

Secció 3C

Secció de carril bici bidireccional

En cas de voler ubicar un carril bici bidireccional en un carrer estret, es requereixen un mínim de 4,75m
d’amplada total de calçada. Si hi ha més espai es pot destinar a ampliar el carril de circulació o les voravies.
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Seccions tipus de referència
4- Carrers mitjans (de 5,5m a 6,5 de calçada)

Secció 4A

Secció 4B

Als carrers mitjans, d’amplada de calçada entre 5,5m i 6,5m, es proposa un carril d’estacionament, un de
circulació i la resta destinar-ho a ampliar voravies. En cas de voler ubicar un carril bici bidireccional en un
carrer mitjà, es recomana ampliar les voravies amb l’espai sobrant dels 4,75m destinats a circulació de
vehicles i bicicletes.
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Seccions tipus de referència
5- Carrers amples (de 6,5m a 7,5 de calçada)

Secció 5A

Secció 5B

Als carrers amples, d’amplada de calçada entre 6,5m i 7,5m, es proposa un carril d’estacionament, un de
circulació i la resta destinar-ho a ampliar voravies. En cas que les voravies ja tinguin amplada suficient
(almenys una d’elles de 1,5m) es pot habilitar un carril d’aparcament.
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Seccions tipus de referència
5- Carrers amples (de 6,5m a 7,5 de calçada)
Secció 5C

Secció 5D

En cas de voler ubicar un carril bici bidireccional en un carrer ample, es recomana ampliar les voravies amb
l’espai sobrant dels 4,75m destinats a circulació de vehicles i bicicletes. En cas que les voravies ja tinguin
amplada suficient (almenys una d’elles de 1,5m) es pot habilitar un carril d’aparcament.
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Seccions tipus de referència
6- Carrers molt amples (més de 7,5m de calçada)

Secció 6A

Secció 6B

Als carrers molt amples, d’amplada de calçada superior als 7,5m, es poden plantejar alhora 3 carrils per a
vehicles, poden combinar-se 2 per a estacionament i 1 per a circulació (secció 6A), o 2 per a circulació i 1
per a estacionament (secció 6B). L’espai sobrant dels 6,5m necessaris per a 3 carrils és recomanable
destinar-lo a ampliar voravies. En cas que les voravies no tinguin amplada suficient (almenys una d’elles de
1,5m) és preferible actuar per ampliar-les que garantir un segon carril d’aparcament/circulació, quedant una
secció similar a la 5A però amb més espai per als vianants.
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Seccions tipus de referència
6- Carrers molt amples (més de 7,5 de calçada)
Secció 6C

Secció 6D

En cas de voler ubicar un carril bici bidireccional en un carrer molt ample, es recomana ampliar les voravies
amb l’espai sobrant dels 4,75m destinats a circulació de vehicles i bicicletes (com a la secció 5C). En cas
que les voravies ja tinguin amplada suficient (almenys una d’elles de 1,5m) es pot mantenir un carril
d’aparcament o de circulació.

No s’han representat seccions de més 8 metres d’amplada de calçada perquè només existeixen a algun punt
de la Ma-15F, ja fora del casc antic del poble, amb 2 sentits de circulació (carrils de més 3m) i 2 carrils
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d’aparcament en cordó.

1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
La mobilitat a peu es veu molt condicionada per la tipologia dels espais destinats al vianant dins la
trama urbana de carrers i interseccions. L’accessibilitat i la seguretat són els dos elements crítics per
promoure o inhibir anar a peu en un determinat carrer.
Accessibilitat a peu:
L’accessibilitat dels espais públics urbans ve fixada Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat
universal de les Illes Balears, i en el cas dels vials urbans es regeix segons les disposicions de
l’Ordre VIV/561/2010. Les característiques principals per garantir l’accessibilitat a peu en un vial és
donar una amplada mínima de 1,80 metres per a la circulació de persones, amb estretaments
puntuals de com a màxim 1,50 metres, i amb rampes de fins al 10% per salvar els desnivells.Hi ha
altres paràmetres regulats per la normativa que fan referència a l’altura lliure, els paviments, el
mobiliari, el contrast cromàtic…, però els determinants de cara a garantir unes condicions mínimes
per anar a peu són els que s’han destacat com a principals.
Seguretat vial del vianant:
El trànsit vehicular, per les seves característiques de mida, massa i velocitat (energia), té avantatge
damunt el vianant qui és per naturalesa més vulnerable i lent, front a una eventual col·lisió. Això
significa que a tots els carrers on vianants i vehicles han de transitar alhora es poden generar
situacions de risc, que principalment posin en perill al vianant. Per aquest motiu cal ordenar els vials,
les interseccions i la circulació (velocitats, prioritats, etc.).
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
Accessibilitat i seguretat són els elements crítics per generar les condicions que afavoreixin anar a
peu, atès que si no es donen les condicions mínimes només es camina si és físicament possible
(sense un nivell d’esforç o dificultat elevat) i si el risc d’accidents és assumible.
Això implica que quan no hi ha aquestes condicions mínimes:
-

-

les persones amb mobilitat reduïda (ja sigui permanent o temporalment) no caminen o ho fan poc
perquè quan ho fan han de superar dificultats i/o assumir un risc probablement major al que els
agradaria. Aquest col·lectiu pot ser més ampli del que pot aparentar si s’inclouen persones:
- amb problemes de visió o invidents.
- sordes o amb problemes auditius.
- amb algun tipus de discapacitat intel·lectual o de desenvolupament.
- que necessiten una cadira de rodes o un altre mitjà per desplaçar-se (caminador, bastó...).
- que caminen amb dificultat (gent major, lesions...).
- que porten un cotxet, un carro de compra o similar.
- que carreguen embalums.
els nins veuen limitades les possibilitats d’estar als carrers i d’anar peu sols (i acompanyats)
perquè pares i mares limiten la seva mobilitat quan consideren que es supera el llindar de risc
que poden assumir.
quan plou i la gent usa paraigües es complica molt anar a peu per l’increment d’amplada
(estretaments puntuals, creuament amb altres persones).
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
La trama urbana de Sant Llorenç presenta unes condicions d’accessibilitat a peu que no s’ajusten als
mínims establerts per la legislació vigent. Es distingeixen les següents zones on es concentren vials
amb les millors condicions per anar a peu:
-

-

Centre: als carrers de plataforma única, especialment els que tenen la circulació restringida.
Eix carretera de Son Servera: alguns trams tenen voravies de 1,5 metres d’amplada en un dels
costats i alguns creuaments tenen rampes, però l’eix no és accessible perquè els estretaments
puntuals estan per sota els 1,50m (i per sota els 0,5m en alguns casos) i no l’amplada no arriba
als 1,80 metres (ni als 1,50m a bona part dels trams).
Ma-4022: aquest tram del C/ de la Mar fins al pont del torrent presenta voravies accessibles als
dos costats però no disposa de rampes a les interseccions.
A la barriada de Son Colom hi ha alguns trams de carrer amb voravies de 1,5m d’amplada, però
amb estretaments puntuals per sota de 1m i sense rampes a les interseccions.
La connexió de Son Colom amb el centre per la Ma-15F (fins al C/ Molins) té voravies de més de
1,80m d’amplada, però les intereseccions no tenen rampes.

La resta de carrers presenten voravies amb amplada inferior als 1,50m (que és la mida admesa com
a estretament puntual, doncs la normativa fixa l’amplada accessible en 1,80m) i són escasses les
interseccions amb rampes.
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
A continuació es pot comparar gràficament l’anteriorment exposat:

Voravies de fins a 1,5m

Plataforma única i voravies de més de 1,5m
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
Es poden distingir dues fórmules bàsiques per resoldre cadascun dels dos problemes crítics per anar
a peu:
1- Accessibilitat:
a)
b)

Ampliar les voravies i executar les rampes.
Generar un plataforma única.

2- Seguretat:
a)
b)

Separar els dos fluxos (vianants i vehicles).
Mantenir els dos fluxos (vianants i vehicles) a la mateixa plataforma assegurant que el vianant té
prioritat, que la velocitat dels vehicles no supera els 20km/h i que la visibilitat és bona.

Per tant, hi ha dues opcions principals per actuar a l’hora de millorar les condicions per anar a peu:
a)

b)

Separar els dos fluxos i fer les voravies de 1,80m amb rampes a les interseccions. Aquesta opció
té una versió més ràpida i econòmica que consisteix en ampliar les voravies amb pintura vial
(reforçada si cal amb algun element físic vertical tipus pilona, balisa, jardinera, farola) i una versió
més lenta i costosa que consisteix en fer el recreixement de les voravies (desplaçament de les
vorades i pavimentació de l’ampliació) i executar les rampes a les interseccions.
Mantenir els dos fluxos a una plataforma única, pacificant el trànsit i/o invertint prioritats. Dins
aquesta opció hi ha múltiples variants, tenint en compte els diferents elements de pacificació i les
possibilitats a l’hora de regular i sancionar.
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
A continuació s’analitzen les opcions més viables a Sant Llorenç:
a)

L’opció de separar els dos fluxos i fer les voravies de 1,80m amb rampes a les interseccions (o
pintades i sense rampes) implica en qualsevol dels casos un increment d’espai per a la circulació
de vianants, de manera que es redueix l’espai destinat a altres usos, que solen ser circulació i
aparcament. Això implica que (en funció de l’amplada del carrer i de la seva secció real) o s’han
d’eliminar un o els dos carrils d’aparcament, o s’ha de reduir l’amplada del(s) carril(s) de
circulació.

b)

L’opció de mantenir els dos fluxos a una plataforma única, pacificant el trànsit i/o invertint
prioritats no implica una modificació del carrer en termes de repartiment d’espai o adaptació
física, atès que normalment la plataforma que utilitza el trànsit és contínua i fa més de 1,80m
d’amplada. Convertir els carrers en plataforma única (quan ja disposen de voravies), tot i tenir un
cost important d’obra, té efectes positius per l’increment de secció útil del carrer, més enllà dels
possibles embelliments.

Des del punt de vista del vianant, l’opció a) resol satisfactòriament les necessitats i l’opció b) té els
avantatges d’atorgar-li més espai i menys rampes, però l’inconvenient de major perillositat si hi ha
indisciplina o les condicions mínimes no es garanteixen.
Des del punt de vista del conductor, l’opció a) té l’avantatge relatiu d’atorgar-li la prioritat i major
velocitat (menys temps), però l’inconvenient de tenir més dificultat per aparcar. A més, l’avantatge
esmentat pot ser mitigat perquè normalment l’opció a) també va acompanyada de mesures de
pacificació del trànsit, com ara passos de vianants. L’opció b) redueix la velocitat i normalment també
l’aparcament.
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
Des del punt de vista del veïnat o resident, és indiscutible que la reducció i pacificació del trànsit és
una millora ambiental i de seguretat. La facilitat per accedir i aparcar a tot arreu (a la que molta gent
que està acostumada) és incompatible amb la pacificació i la millora de les condicions per a que les
persones puguin anar a peu i estar al carrer.
En base a l’exposat, es planteja crear:
-

eixos accessibles i segurs que permetin anar de punta a punta del poble i arribin als principals
equipaments: la mida del nucli i la seva orografia (sense grans pendents) fan que anar a peu sigui
una opció molt bona i viable per a la majoria de la gent en qualsevol desplaçament urbà.

-

entorns pacífics i accessibles al voltant dels punts que generen més mobilitat i serveis públics:
centre, escola (es poden crear camins escolars), zona poliesportiva, PAC i parades de bus.

-

punts de creuament segurs i accessibles a les travessies urbanes.

No obstant això, cal recordar que existeix la cultura de la “comoditat i rapidesa” d’anar en cotxe,
basada en l’excessiva disponibilitat d’espai per aparcar i la total connectivitat de la xarxa que permet
fer recorreguts mínims en temps (i que viu gràcies a la no assumpció directa dels costos externs que
genera). Si no s’actua damunt elements com la circulació i l’aparcament de vehicles a motor, tot i que
es millori l’accessibilitat a peu i es redueixi la perillositat, pot ser que no hi hagi un canvi modal gaire
perceptible. Per aquest motiu, aquesta mesura també necessita acompanyar-se amb:
-

una reducció de la connectivitat en vehicle a motor.

-

una reducció de la disponibilitat de places d’aparcament, sobretot als entorns pacíficats.
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1- Millora de les condicions per anar a peu
(accessibilitat, seguretat, vials prioritaris)
Les actuacions específiques que permetran desenvolupar aquesta mesura són:
- Canvis sentits circulació: reduint la connectivitat viària l’ús del vehicle privat es reduirà en molts
desplaçaments urbans, de manera que sigui més segur i confortable anar a peu a l’interior del
nucli.
- Carrers de prioritat inversa: eliminant aparcament, reduint la velocitat de circulació i senyalitzant
la prioritat per a vianants i ciclistes, es potenciarà anar a peu en certs eixos (C/ de la Mar, C/ des
Pou, C/ Major, C/Nou).
- Implantació ACIRE centre: l’accés restringit a certs carrers reduirà el trànsit al centre del nucli,
permetent que aquesta zona passi a ser una zona d’estar segura i pacífica.
- Reforma carrer Gabriel Carrió: eixamplant la voravia fins a 1,8 metres es crearà un eix per a
vianants que uneixi el centre amb la parada d’autobús de la línia que connecta amb Son Servera.
- Reforma carrer Nou: passant aquest carrer a plataforma única, eliminant la continuïtat de sentits
de circulació i prohibint l’aparcament, es potenciarà anar a peu per aquest eix, que uneix la zona
escolar i el centre.
- Elements de pacificació del trànsit en vies municipals: implantant reductors de velocitat, radars,
senyalització i altres elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i
confortable anar a peu a l’interior del nucli.
- Senyalització itineraris: la senyalització dels itineraris fins als punts d’interès, principalment per a
vianants i ciclistes i no per a cotxes, fomentarà l’accés a peu fins a les destinacions finals.
- Pacificació del trànsit Ma-15F: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar
aquesta via.
- Pacificació del trànsit Ma-4030: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar
aquesta via.
- Reforma plaça Jaume Santandreu: reconfigurant aquesta plaça i cruïlla de vials de manera que la86
major part de l’espai sigui per als vianants, es guanyarà un nou espai públic per a estar.

Llegenda:

Plànol P.2

PAS ELEVAT

PROPOSTA EIXOS PER
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EIX HORITZONTAL AMB PLATAFORMA ÚNICA
EIX HORITZONTAL AMB VORAVIES
EIX VERTICAL AMB PLATAFORMA ÚNICA
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EIX VERTICAL AMB RECREIXEMENT VORAVIA
PLATAFORMA ÚNICA – ELIMINACIÓ APARCAMENT
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Llegenda:
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VIALS PEATONALS
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2- Millora de les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans
personals (accessibilitat, seguretat, carrils exclusius, vials prioritaris)
La mobilitat a en bicicleta i altres mitjans personals també es veu molt condicionada per la tipologia
dels espais destinats per a la seva circulació dins la trama urbana de carrers i interseccions. En aquest
cas, la seguretat és l’element crític per promoure o inhibir l’ús d’aquests mitjans en un determinat
carrer, atès que aquests mitjans de transport poden circular per la calçada.
La mida del nucli i la seva orografia (sense grans pendents) fan que anar en bicicleta sigui una opció
molt bona (saludable, econòmica i la més ràpida probablement), essent viable per a la majoria de la
gent en qualsevol desplaçament urbà. A més, avui en dia proliferen (són més assequibles) les
bicicletes i altres mitjans personals (patinets especialment) propulsats amb energia elèctrica, els quals
eliminen la barrera de l’esforç i només deixen la barrera de la tècnica i la de la por (a més de
l’econòmica per adquirir i recarregar els mitjans).
De cara a garantir la seguretat d’aquests mitjans, en aquest cas hi ha tres opcions principals:
a)

Separar els fluxos (vehicles, vianants i bicicletes/VMP) executant carrils bici exclusius segregats
del trànsit vehicular i dels vianants.

b)

Mantenir vehicles i bicicletes/VMP dins un mateix espai (calçada) i segregar els vianants a la seva
zona reservada (voravia). En aquest cas, cal intervenir pacificant el trànsit i/o invertint prioritats.

c)

Mantenir tots els fluxos a una mateixa plataforma, pacificant el trànsit i/o invertint prioritats. Dins
aquesta opció hi ha múltiples variants, tenint en compte els diferents elements de pacificació i les
possibilitats a l’hora de regular i sancionar.
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2- Millora de les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans
personals (accessibilitat, seguretat, carrils exclusius, vials prioritaris)
A continuació s’analitzen les opcions més viables a Sant Llorenç:
a)

L’opció de separar els fluxos i fer carrils bici (mínim de 1,1 metre d’amplada per sentit) implica en
qualsevol dels casos un increment d’espai per a la circulació de bicicletes, de manera que es
redueix l’espai destinat a altres usos, que solen ser circulació i aparcament. Això implica que (en
funció de l’amplada del carrer i de la seva secció real) o s’han d’eliminar un o els dos carrils
d’aparcament, o s’ha de reduir l’amplada del(s) carril(s) de circulació. Evidentment, no tots els
carrers tenen amplada suficient. A les seccions tipus es poden veure les diferents tipologies
d’encaix de carril bici en funció de l’amplada de la calçada.

b)

L’opció de mantenir els vehicles i bicicletes a una plataforma, pacificant el trànsit i/o invertint
prioritats no implica una modificació del carrer en termes de repartiment d’espai o adaptació
física, atès que normalment la plataforma que utilitza el trànsit és contínua i fa més de 2m
d’amplada.

c)

L’opció que tots comparteixin plataforma única és igual a l’anterior, però amb la peculiaritat que
la velocitat del ciclista i dels vehicles motoritzats és molt menor perquè han de cedir la
preferència als vianants.
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2- Millora de les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans
personals (accessibilitat, seguretat, carrils exclusius, vials prioritaris)
Des del punt de vista del ciclista, l’opció a) té els avantatges d’atorgar-li més espai i suficient
seguretat, i també major velocitat dels desplaçaments. Les opcions b) i c) són igualment avantatjoses
en termes d’espai i seguretat, inclús també millors condicions ambientals, però menor velocitat que
l’opció a).
Des del punt de vista del conductor, l’opció a) no presenta avantatges i té l’inconvenient que es solen
perdre places d’estacionament i de vegades carrils de circulació i pèrdua d’un dels sentits de
circulació. L’opció b) presenta l’avantatge que la priorització de bicicletes no necessàriament afecta a
l’estacionament i l’inconvenient que es redueix la velocitat. L’opció c) normalment té els
inconvenients de reducció d’estacionament, reducció important de velocitat i fins i tot restriccions de
circulació, pèrdua d’un dels sentits de circulació.
Des del punt de vista del vianant, les opcions a) i b) no aporten canvis, quedant per resoldre la
mobilitat a peu (amplada i estat de les voravies). En canvi, l’opció c) és e d’atorgar-li la prioritat i
major velocitat (menys temps), però l’inconvenient de tenir més dificultat per aparcar. A més,
l’avantatge esmentat pot ser mitigat perquè normalment l’opció a) també va acompanyada de
mesures de pacificació del trànsit.
Des del punt de vista del veïnat o resident, les reflexions van en la mateixa línia que en el cas de la
millora de les condicions per anar a peu. La bicicleta i altres mitjans personals són avui en dia un
mode de transport amb molt de potencial i recorregut en el transport urbà, especialment en nuclis de
la mida i els pendents de Sant Llorenç. Per tant, la seva potenciació contribueix directament en la
construcció d’un entorn urbà de millors condicions ambientals i igual o millors condicions de
competitivitat, eficiència i atractiu.
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2- Millora de les condicions per circular en bicicleta i altres mitjans
personals (accessibilitat, seguretat, carrils exclusius, vials prioritaris)
Les actuacions específiques que permetran desenvolupar aquesta mesura són:
- Canvis sentits circulació: reduint la connectivitat viària l’ús del vehicle privat es reduirà en molts
desplaçaments urbans, de manera que sigui més segur i confortable anar en bicicleta i altres mitjans
personals a l’interior del nucli.
- Carrers de prioritat inversa: eliminant aparcament, reduint la velocitat de circulació i senyalitzant la prioritat
per a vianants i ciclistes, es potenciarà anar en bicicleta en certs eixos (C/ de la Mar, C/ des Pou, C/ Major,
C/Nou).
- Implantació ACIRE centre: l’accés restringit a certs carrers reduirà el trànsit al centre del nucli.
- Carrils bici urbans i aparcabicicletes: la zona centre pacificada (ACIRE) es connectarà amb la resta del
nucli mitjançant eixos ciclables en carrers de prioritat inversa o carrils bici. També es dotarà
d’aparcabicicletes als punts on hi hagi demanda per promoure l’ús de la bicicleta.
- Reforma carrer Nou: passant aquest carrer a plataforma única, eliminant la continuïtat de sentits de
circulació i prohibint l’aparcament, es potenciarà anar en bicicleta per aquest eix, que uneix la zona
escolar i el centre.
- Elements de pacificació del trànsit en vies municipals: implantant reductors de velocitat, radars,
senyalització i altres elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i
confortable anar en bicicleta i altres mitjans personals a l’interior del nucli.
- Senyalització itineraris: la senyalització dels itineraris fins als punts d’interès, principalment per a vianants i
ciclistes i no per a cotxes, fomentarà l’accés en bicicleta fins a les destinacions finals.
- Connexió xarxa carril bici amb la Via Verda: executant la connexió amb la Via Verda (mitjançant carrils bici
i pacificació del trànsit a la carretera Ma-4022) es promourà l’ús de la bicicleta entre els residents (lleure,
desplaçaments interurbans) i els visitants del nucli.
- Pacificació del trànsit Ma-15F: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres elements
es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta via per
accedir al centre.
- Pacificació del trànsit Ma-4030: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta
via
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per accedir al centre.
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TRAM PRIORITAT BICI A CTRA.
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3- Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i
aparcament)
La mobilitat a en vehicle privat es caracteritza per haver-se desenvolupat de forma històrica de manera
que gradualment ha anat acaparant l’espai públic urbà. La majoria de carrers de Sant Llorenç atorguen
el 80-90% de l’espai a la circulació preferent i l’estacionament de vehicles, quedant entorn un 10-20%
de l’espai per als vianants. Sovint aquest espai és impracticable, especialment per a les PMR.
Les interaccions del vehicle privat amb vianants i ciclistes ja s’han analitzat a les mesures anteriors.
L’objectiu d’aquest PMUS passa per reduir l’ús i l’impacte de la mobilitat en vehicle privat a Sant
Llorenç, alhora que es milloren les condicions per anar a peu, en bicicleta i altres mitjans personals.
Per aquest motiu les principals estratègies en la gestió de la mobilitat en vehicle privat, com ja s’ha
apuntat, són:
-

Reduir la connectivitat circulatòria de la trama de carrers, allargant molts trajectes urbans en
vehicle privat.

-

Pacificar el trànsit amb elements físics i senyalització, inclús donant la prioritat a vianants i ciclistes.

-

Generar zones de circulació restringida i prioritat inversa.

-

Reduir la disponibilitat d’estacionar en calçada (cedint espai per a altres usos).

-

Dotar d’espais per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i persones en els punts generadors de
transport.
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3- Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i
aparcament)
La mobilitat a en vehicle privat té una sèrie de condicionants a tenir en compte:
-

Cal garantir l’accés a tots els propietaris fins a les seves finques.

-

Cal garantir que els vehicles pesants poden circular almenys en els itineraris essencials per
accedir als punts d’activitat.

-

Cal garantir la disponibilitat d’espai per a la realització d’activitats de càrrega i descàrrega regulars,
tant de mercaderies com de persones (parades de bus, zones de recollida d’escolars o ancians).

-

Cal garantir la disponibilitat de places d’aparcament per a PMR com a mínim al voltant dels
equipaments i zones comercials.

-

L’aparcament és un element regulador del trànsit, mitjançant el nombre total de places disponibles i
les possibilitats de regulació i tarificació es poden assolir diversos objectius com ara inhibir l’ús del
vehicle per accedir a una zona, fomentar la rotació de l’estacionament, prioritzar a certs col·lectius
(per exemple només residents i PMR), generar punts de recollida de persones...
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3- Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i
aparcament)
Després d’analitzar la situació a Sant Llorenç es prenen aquestes premisses de partida:
-

Les travessies urbanes s’han de mantenir com a eixos troncals de doble sentit, permetent la
circulació de vehicles pesants com ara els autobusos regulars, els camions de fems, camions i
maquinària d’obra, etc.

-

El C/ des Cós representa un eix perimetral que tanca el centre i dona accés en doble sentit a la
seva zona est. Des de la plaça des Pou Vell l’eix que fa la volta al poble segueix pel carrer Soler
de forma natural. L’amplada del carrer només permet habilitar dos carrils per a vehicles, és a dir, o
és un carrer de doble sentit o és un carrer de sentit únic amb un carril d’aparcament en cordó.
Atès que les voravies són molt estretes, es considera més segur deixar sentit únic i aparcament,
excepte el tram entres el carrers i , que es manté de doble sentit i sense aparcament. Així, “l’eix
de llevant” és en sentit sud C/Soler i C/ des Cós, mentre que en sentit nord és C/des Cós-C/SolerC/Mare de Déu Trobada-C/Xaragall.

-

El camí des Purgatori també és una continuació de l’eix perimetral del C/des Cós, i va cap a la
barriada de Son Colom. Al ser una plataforma única i estreta, només es pot circular en els dos
sentits fora de les hores d’entrada i sortida a l’escoleta. Aquest camí es considera perillós i caldria
intervenir per pacificar-lo.

-

La circulació al centre està limitada de divendres vespre a diumenge al C/Major i a les places del
centre, i limitada només a residents al C/Carrerillo. Per tal de pacificar el centre es fan necessari
actuar en la prioritat (que els vehicles la perdin), en la velocitat (garantir els 20km/h al centre), en
el sentit dels carrers, en l’ampliació de la zona de circulació limitada, en el control efectiu del
compliment de les limitacions, i en la disponibilitat d’aparcament.

-

L’escola és un entorn amb una mobilitat segura gràcies a la intervenció policial. Per promoure
l’accés no motoritzat a l’escola es fa necessari mantenir la presència policial a l’entorn de l’escola
alhora que es milloren les condicions per anar a peu i en bicicleta a la resta del poble. Es pot
plantejar la creació de camins escolars.
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3- Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i
aparcament)
Les actuacions específiques que permetran desenvolupar aquesta mesura són:

-

-

Canvis sentits circulació: reduint la connectivitat viària l’ús del vehicle privat es reduirà en molts
desplaçaments urbans, que veuran incrementat el seu recorregut. Passant a sentit únic molts carrers
s’aposta per la seguretat i es limita la connectivitat.
Carrers de prioritat inversa: eliminant aparcament, reduint la velocitat de circulació i senyalitzant la prioritat
per a vianants i ciclistes, es pacificarà el trànsit en certs eixos (C/ de la Mar, C/ des Pou, C/ Major, C/Nou).
Aquesta mesura comporta l’eliminació d’unes 46 places en calçada.
Implantació ACIRE centre: l’accés restringit a certs carrers reduirà el trànsit al centre del nucli, quedant
aquesta àrea d’ús exclusiu per als autoritzats per l’Ajuntament (residents, serveis i transportistes).
Carrils bici urbans i aparcabicicletes: aquesta mesura redueix l’espai de circulació per a cotxes a diversos
carrers, i comporta l’eliminació d’unes 131 places en total.
Reforma carrer Nou: aquesta reforma servirà per llevar el trànsit de pas per aquest carrer i per reduir la
dotació de places d’aparcament. Aquesta mesura comporta l’eliminació d’unes 39 places en calçada.
Elements de pacificació del trànsit en vies municipals: implantant reductors de velocitat, radars,
senyalització i altres elements es reduirà la velocitat del trànsit i la perillositat en diferents punts del nucli.
Càrrega i descàrrega i zones d’aparcament especial: la ordenació dels aparcaments per a activitats CiD ii
PMR ha de garantir l’accessibilitat d’aquests col·lectius als pols generadors. La creació d’espais
Kiss&Ride ha d’ajudar a ordenar la entrega i recollida d’escolars. La creació d’espais d’estacionament
limitat en el temps al voltant de l’Ajuntament ha de permetre una certa rotació d’aparcament que faciliti
l’accés en vehicle privat a la gent que fa gestions al centre.
Senyalització itineraris: la senyalització dels itineraris fins als punts d’interès per al vehicle privat es
limitarà als aparcaments públics, el PAC, la zona poliesportiva i el punt verd, evitant guiar els cotxes fins al
centre del poble.
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3- Gestió de la mobilitat en vehicle privat (seguretat, circulació i
aparcament)
Continuació de les actuacions específiques:
-

-

Connexió xarxa carril bici amb la Via Verda: la pacificació del trànsit a la carretera Ma-4022 ha
d’incrementar la seguretat d’aquest tram de carretera, que connecta amb la Via Verda. Aquesta mesura
comporta l’eliminació d’unes 16 places en calçada.
Pacificació del trànsit Ma-15F : implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta via
per accedir al centre.
Pacificació del trànsit Ma-4030: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta via
per accedir al centre.
Reforma C/ des Cos: ampliant la secció d’aquest carrer es pot donar major seguretat a un eix viari NordSud important per evitar circular pel centre del poble.
Aparcaments públics: la creació d’aparcaments públics a diversos solars del nucli reduirà la pressió per
aparcar als carrers del centre, pressió que augmentarà amb l’eliminació d’entorn 250 places associada a
altres mesures.
Compliment normativa i acció policial: l’aplicació efectiva de mesures de control i sanció, amb el suport de
les noves tecnologies, ha de servir per garantir el compliment de la senyalització i l’ordenació de la
mobilitat. Per tant, són imprescindibles per augmentar l’efectivitat del PMUS i, en concret, per millorar la
seguretat vial del nucli.
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Llegenda:

Plànol P.5

PAS ELEVAT

PROPOSTA EIXOS PER
CIRCULAR A MOTOR

PAS SEMAFORITZAT
RESSALT

RADAR P.

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER DE DOBLE SENTIT

SENTIT ÚNIC
HORARI ESCOLA

CARRER DE SENTIT ÚNIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CIRCULACIÓ RESTRINGIDA I PRIORITAT INVERSA
CARRER DE SENTIT ÚNIC I PRIORITAT INVERSA
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Llegenda:

Plànol P.6

CIRCULACIÓ RESTRINGIDA

PROPOSTA SENTITS DE
CIRCULACIÓ

TALL DE CIRCULACIÓ

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER DE DOBLE SENTIT

SENTIT ÚNIC
HORARI ESCOLA
CARRER DE SENTIT ÚNIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CARRER QUE PASSA A SENTIT ÚNIC
VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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Llegenda:

Plànol P.7a

PAS ELEVAT

PROPOSTA D’ENTRADES i
SORTIDES ACIRE

PAS SEMAFORITZAT

1

2

1
1

2

2

3
4
5

3
3

Llegenda:

3

1

2

ENTRADA ACIRE / ENTRADA CAMARA / SORTIDA ACIRE
VIALS DE PRIOIRITAT INVERTIDA I SENTIT UNIC
VIALS DE PRIORITIAT INVERTIDA I DOBLE SENTIT

Pla de mobilitat
urbana sostenible

VIALS DE PRIORITAT INVERTIDA I ACIRE
VIALS PEATONALS
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Plànol P.7
PROPOSTA ACIRE ZONA
CENTRE

Llegenda:
Punt de control ACIRE
amb càmera

Pla de mobilitat
urbana sostenible

Senyal Sancions per
càmera
Senyal entrada ACIRE

Senyal final ACIRE
Tall de carrer
permeable bicicletes

Plànol P.8
PROPOSTA ELIMINACIÓ
APARCAMENT EN CALÇADA
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Llegenda:
ELIMINACIÓ APARCAMENT CARRIL BICI
ELIMINACIÓ APARCAMENT EIX CÍVIC

4

Pla de mobilitat
urbana sostenible

12

4

ELIMINACIÓ APARCAMENT
APARCAMENT PÚBLIC
ELIMINACIÓ APARCAMENT PER DOBLE SENTIT
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Plànol P.9
APARCAMENT PROPOSAT

Llegenda:
APARCAMENT PROHIBIT
APARCAMENT ALS DOS COSTATS
APARCAMENT A UN COSTAT

Pla de mobilitat
urbana sostenible

APARCAMENT

ALGUNA OPCIÓ 2 COSTATS

VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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Plànol P.10
PROPOSTA APARCAMENT
RESERVAT EN CALÇADA

Llegenda:

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CID EXISTENT

CID NOU

RESERVAT POLICIA

KISS AND RIDE

RESERVAT ELÈCTRIC

LIMITACIÓ HORARIA

RESERVAT PMR

SENYALITZAR
APARCAMENTS

RESERVAT PMR NOU
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Plànol P.11
PROPOSTA SENYALITZACIÓ

Llegenda:
MAPES ORIENTATIUS EN PLAFONS (TEMPS, QR)

(P) APARCAMENT PÚBLIC

PAC A DUES CARES

(P) APARCAMENT A DUES CARES
DESTINACIONS PER A VIANANTS/BICICLETES

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CEMENTERI A
DUES CARES

CAMP DE FUTBOL
A DUES CARES
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4- Potenciació del transport públic interurbà
Per tal de facilitar i promoure l’ús del transport públic regular, amb una oferta molt millorada i de gran utilitat
per als residents i visitants de Sant Llorenç, és important que les parades tinguin bones condicions per a
l’espera (competència del Consorci de Transports de Mallorca) i bona connexió a peu (accessible i segura).
També pot ser important que existeixin aparcaments relativament a prop de les parades, de manera que els
que viuen massa allunyats de les parades (foravil·la) pugin aparcar i agafar el bus de forma ràpida i àgil.
Les actuacions que es realitzen per millorar la mobilitat a peu tendeixen a tenir un efecte positiu a l’hora de
potenciar l’ús del transport públic, atès que milloren les condicions per accedir a les parades.

De les 6 parades de bus regular al nucli, es considera que 4 estan ben ubicades però 2 poden millorar la seva
ubicació:
- La parada en sentit Manacor a la travessia Mossèn Galmés, devora la intersecció amb el carrer Lepant, és
estreta i té mala accessibilitat a peu, resulta perillosa per a la circulació al quedar el bus fent parada en un
lloc on dificulta la visibilitat de la intersecció i un del passos de vianants, de vegades generant retencions.
- Es proposa reubicar aquesta parada al mateix carrer Mossèn Galmés, davant l’aparcament públic a l’altra
banda del torrent. La disponibilitat de terrenys permet retranquejar la voravia cap a dins el solar de
l’aparcament, de manera que els autobusos disposin d’una apartador que els permeti deixar lliure els
carrils de circulació del carrer mentre fan parada. Aquest espai també permet la ubicació d’una zona
d’espera per als usuaris equipada amb marquesina. Finalment, la solució és idònia quant a ubicació
perquè l’aparcament complementa la parada, i aquesta està molt a prop del centre i no té cap intersecció
propera.
-

-

La parada en sentit Artà a la travessia Mossèn Galmés, devora la intersecció amb el carrer Sta. Maria de
Bellver, té un apartador suficient (quan està desocupat) i està devora la zona centre, però l’espai per
esperar és inexistent al ubicar-se a una voravia d’escassos 90cm.
Es proposa reubicar aquesta parada al mateix carrer Mossèn Glamés, abans de la intersecció amb el C/
Basílica de Son Peretó, just damunt el torrent, aprofitant un solar municipal per fer la zona d’espera, i
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tenint en compte que en sentit contrari es poden eliminar les places d’aparcament.

4- Potenciació del transport públic interurbà
A continuació es relacionen les actuacions que tindran més impacte en aquesta mesura:
-

-

Senyalització itineraris: la senyalització dels itineraris fins als punts d’interès, principalment per a vianants i
ciclistes i no per a cotxes, fomentarà l’accés a peu fins a les destinacions finals des de les parades de bus.
Pacificació del trànsit Ma-15F: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres elements
es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta via i accedir
a les parades.
Pacificació del trànsit Ma-4030: implantant passos elevats, semàfors, radars, senyalització i altres
elements es reduirà la velocitat del trànsit, de manera que sigui més segur i confortable creuar aquesta via
i accedir a les parades.
Aparcaments públics: la creació d’aparcaments públics a solars propers a les parades d’autobús (com és
el cas de la parada a la Ma-4030 i a la parada central a la Ma-15F) facilitarà l’ús del transport públic a
aquelles persones que no estiguin a un distància de les parades assequible a peu (concepte Park&Ride).
Reforma parades autobusos interurbans: la reubicació de dues parades d’autobús a la Ma-15F i la millora
de l’equipament de TOTES les parades del nucli permetrà una millora de la qualitat en l’espera del
transport públic, alhora que significarà un increment de la seguretat vial.
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Plànol P.12
PROPOSTA TRANSPORT
PÚBLIC INTERURBÀ

Llegenda:
PARADA CAP A MANACOR – PALMA
PARADA CAP A ARTÀ – CAPDEPERA
PARADA CAP A SON CARRIÓ - SON SERVERA

Pla de mobilitat
urbana sostenible

LÍNIES MANACOR – CAPDEPERA
LÍNIES MANACOR – SON SERVERA
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5- Implicació social i municipal en la mobilitat
Aquesta mesura estratègica es pot materialitzar amb actuacions com les següents:
-

-

Compliment normativa i acció policial: l’aplicació efectiva de mesures de control i sanció, amb el suport de
les noves tecnologies, ha de servir per garantir el compliment de la senyalització i l’ordenació de la
mobilitat. Per tant, són imprescindibles per augmentar l’efectivitat del PMUS i, en concret, per millorar la
seguretat vial del nucli. En aquest sentit, s’enumeren els elements que cal tenir en compte i mantenir en
cas d’implantar-los:
- Control per càmera de la zona ACIRE amb sancions automàtiques als no autoritzats.
- Radars pedagògics
- Semàfors (amb o sense polsador)
- Altres radars per sancionar
- Talls de carrer (manuals, amb pany, pilons retràctils)
Educació i promoció mobilitat sostenible: realització de tallers, activitats, incentius, etc. enfocats a
col·lectius locals (comunitat escolar, comunitat esportiva, tercera edat...) de cara a educar en seguretat
vial i en implicar a la ciutadania per avançar cap als objectius del PMUS. Enfoc local.
Seguiment i actualització del PMUS: seguiment continu i, si s’escau, ajust, ampliació o modificació de les
mesures aplicades, en funció de la seva efectivitat.
Manteniment urbà: seguiment, manteniment i millora de les infraestructures i equips urbans, especialment
els paviments, els senyals i l’abalisament, les marques vials, la il·luminació, el mobiliari i el drenatge.
Aquesta actuació no forma part del PMUS atès que l’Ajuntament ja la realitza de forma ordinària.
Simplement s’ha inclòs en aquesta mesura estratègica per remarcar la interrelació entre aquesta actuació
i el compliment dels objectius de la mesura.
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3.2- PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Les propostes d’actuació (o actuacions
singulars) que s’han explicat dins de cada
mesura estratègica es resumeixen a la
següent taula, on apareixen numerades i en
l’ordre lògic d’implementació.
Les actuacions singulars s’han dividit entre
les de més fàcil i ràpida implementació (curt
termini) i les que poden comportar una
implementació més complicada i lenta, ja
sigui perquè l’Ajuntament no disposa de
totes les competències per actuar o perquè
la intervenció requereix un major import
d’inversió, o projectes i obres més
complexes.

Aquest ordre és orientatiu, podent-se
implementar en paral·lel varies mesures
consecutives o podent-se modificar l’ordre
per necessitats locals, tràmits administratius,
disponibilitat pressupostària... L’ideal és que
totes les accions s’executin en el menor
espai temporal, atès que la seva interrelació
fa que la implementació aïllada no cobri
sentit ni sigui efectiva (inclús pot ser
contraproduent).

ACTUACIONS PMUS A CURT TERMINI
1 CANVIS SENTITS CIRCULACIÓ
2 CARRERS DE PRIORITAT INVERSA
3 IMPLANTACIÓ ACIRE CENTRE
4 CARRILS BICI URBANS I APARCABICICLETES
5 ELEMENTS DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN VIES MUNICIPALS
6 CÀRREGA I DESCÀRREGA I ZONES D'APARCAMENT ESPECIAL
7 SENYALITZACIÓ ITINERARIS
8 CONNEXIÓ CARRIL BICI AMB VIA VERDA (MA-4022)
9 PACIFICACIÓ TRÀNSIT C/MOSSÈN GALMÉS (MA-15F)
10 PACIFICACIÓ TRÀNSIT CTRA. SON SERVERA (MA-4030)
ACTUACIONS PMUS A MIG TERMINI
11 REFORMA C/ GABRIEL CARRIÓ
12 REFORMA C/ NOU
13 REFORMA PL. JAUME SANTANDREU
14 REFORMA C/ DES COS
15 APARCAMENTS PÚBLICS
16 REFORMA PARADES AUTOBUSOS INTERURBANS
17 COMPLIMENT NORMATIVA I ACCIÓ POLICIAL
18 TALLERS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
19 SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PMUS

A l’annex 3 hi ha el pressupost en format Presto de les
actuacions a curt termini.

A l’annex 4 hi ha els croquis en format AutoCAD de
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totes les actuacions amb intervenció física a carrers.

Llegenda:

Plànol P.13

NOU PAS ELEVAT

PROPOSTA ACTUACIONS
SINGULARS

NOU PAS SEMAFORITZAT
NOU RESSALT

Llegenda:
RESTRICCIONS CIRC.

Llegenda:

TALL DE CIRCULACIÓ

PLATAFORMA ÚNICA
CARRIL BICI

CONTROL ACIRE
EIXAMPLAMENT VORAVIA

AMPLIACIÓ CALÇADA/AMPLIACIÓ VORAVIA
TRAM CTRA. SENYALITZAT CICULACIÓ BICICLETES

Pla de mobilitat
urbana sostenible

APARCAMENTS

NOVA PARADA BUS

CARRER SENTIT ÚNIC I PRIORITAT INVERSA
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
1- Canvi sentits circulació
La proposta de canvi de sentits de circulació prioritza els següents elements:
-

L’aparcament domina sobre doble sentit, és a dir, si un carrer té opcions per a segon i tercer carril, a
menys que el doble sentit sigui imprescindible, s’opta per un carrer de sentit únic i un o dos carrils
d’aparcament.
El mínim carril hàbil per circular ha de ser de 2,5m d’amplada. Per tant, per a doble sentit hi ha d’haver un
mínim de 5m d’amplada lliures, excepte quan físicament sigui impossible però necessari.
Els tancaments provisionals a la zona escolar s’adaptaran segons les disposicions de la policia local en tot
moment.
Cercant pacificar el trànsit i desincentivar l’ús del vehicle privat, es cerquen sentits de carrers que evitin
itineraris molt directes, concentrant-se el trànsit de pas només a les travessies i a “l’eix llevant”.
Es proposa senyalitzar totes les interseccions, establint les prioritats de pas de forma alternada al llarg
d’un mateix carrer, sense generar eixos llargs amb prioritat de pas excepte a les travessies urbanes
(pacificades), de manera que a la resta de carrers s’alternaran interseccions amb i sense prioritat. Les
prioritats de pas a les interseccions sempre es poden modificar segons l’efecte que es cerqui (trencar
itineraris per reduir velocitat o donar prioritat). Durant la fase d’implementació d’aquesta actuació s’aniran
decidint les prioritats una per una. Aquest és l’esquema general de prioritats alternades proposat:
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
1- Canvi sentits circulació
Llegenda:

Plànol P.6

CIRCULACIÓ RESTRINGIDA

PROPOSTA SENTITS DE
CIRCULACIÓ

TALL DE CIRCULACIÓ

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER DE DOBLE SENTIT

SENTIT ÚNIC
HORARI ESCOLA
CARRER DE SENTIT ÚNIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CARRER QUE PASSA A SENTIT ÚNIC
VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

SENYALITZACIÓ VERTICAL
Els senyals verticals han d’estar ben col·locats, en llocs
il·luminats, i si s’escau han de respectar l’altura de pas
reglamentària. On es consideri necessari, s’instal·laran
plafons rectangulars o tòtems verticals amb més d’un
senyal. On es consideri necessari, es posaran plaques
amb llum integrada o plaques de grans dimensions.

Altres senyals de pacificació
R-301-20

P-20

P-22
P-21

P-22

En 2 sentits
Zona residencial
S-28
Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas
que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las
que se aplican las normas especiales de circulación siguientes:
la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20
kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad
a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que
en los lugares designados por señales o por marcas. Los
peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos
y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben
estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

Espais exclusius
R-410

R-407a
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

SENYALITZACIÓ VERTICAL
En els carrers de prioritat inversa normalment caldrà
emprar combinacions de senyals. Aquests exemples
il·lustren diferents possibilitats:
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Alguns senyals es poden inscriure a la calçada per reforçar el missatge, normalment dins un rectangle de
color blanc o vermell (limitacions velocitat, entrada a zones especials, presència/perill vianants o bicicletes).
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
A banda d’aquestes inscripcions, és important emprar bé les marques vials
per ordenar la circulació i l’aparcament en calçada, els passos de vianants,
els girs (aparcament prohibit), els sentits, els punts de detenció, la
convivència amb bicicletes, els camins escolars, i les delimitacions de
qualsevol tipus.

118

DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

ELEMENTS DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT
L’ús dels següents elements és necessari habitualment per ajudar a contenir les velocitats de circulació i
garantir la seguretat als carrers de prioritat inversa, o per realitzar talls de carrer.

Ressalts i Passos elevats

Mobiliari – Arbrat

Jardineres

Captafars i bandes sonores

Estretaments

Llums integrats
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

APLICACIÓ A SANT LLORENÇ
A continuació es detallen els carrers seleccionats com a carrers de prioritat inversa. Es marquen en color verd
els que ja tenen plataforma única sense vorades:
-

Tots els carrers inclosos dins la zona ACIRE Centre (veure actuació singular 3)
C/ Major (entre Plaça Jaume Santandreu i ctra. Son Servera, la resta està dins ACIRE)
C/ de la Mar (entre plaça Nova i ctra. Son Servera)
C/ Nou (sencer)
C/ dels Mestres (sencer)
C/ de Ses Escoles (sencer)
C/ de la Creu (des del C/ Alegria fins a escola)
C/ des Pou (entre C/ Gabriel Carrió i Plaça del Pou Vell)
C/ de l’Església (entre plaça nova i C/ de l’Abeurador)
C/ de l’Abeurador
C/ de la Teulera (entre C/ Mossèn Galmés i C/Ponent)
C/ Jaume Ginàs i C/ des Moleter (sencers)
Camí des Purgatori

Seria interessant en el futur tots aquests vials fossin de plataforma única sense vorades (amb drenatge
central). Aquesta pavimentació pot ser amb asfalt (preferiblement tintat), llambordes, rajoles, formigó, etc. A
banda de la seva estètica, els paviments, la il·luminació i el drenatge de cada carrer han d’adequar-se a les
necessitats dels seus usuaris i complir amb les seves funcions. També s’han de mantenir.
A continuació es mostra la senyalització i elements proposats als carrers de prioritat inversa, tot i que durant la
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fase d’implementació s’haurà de definir cada cas amb major precisió.

DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa

Estacionament no permès

APLICACIÓ A SANT LLORENÇ
La posada en funcionament d’aquests
carrers de prioritat inversa i la prohibició
d’estacionament és independent de si es
fan obres de pavimentació de la seva
plataforma (que es poden fer en fases
posteriors). Aquestes són les 4 seccions
tipus bàsiques dels carrers de prioritat
invertida proposats al nucli:

Estacionament permès

Al C/ de la Mar, per la
seva secció estreta i les
voravies molt estretes, es
recomana fer una
plataforma única sense
permetre l’estacionament.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
2- Carrers de prioritat inversa
Llegenda:

Plànol P.3

PAS ELEVAT

PROPOSTA VIALS DE
PRIORITAT INVERTIDA

PAS SEMAFORITZAT

Llegenda:
VIALS DE PRIOIRITAT INVERTIDA I SENTIT UNIC
VIALS DE PRIORITIAT INVERTIDA I DOBLE SENTIT
VIALS DE PRIORITAT INVERTIDA I ACIRE

Pla de mobilitat
urbana sostenible

VIALS PEATONALS
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2- Carrers de prioritat inversa
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2- Carrers de prioritat inversa
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2- Carrers de prioritat inversa
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2- Carrers de prioritat inversa
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2- Carrers de prioritat inversa

127

DETALL ACTUACIONS SINGULARS
3- Implantació ACIRE Centre
A l’actuació singular número 2 ja s’han mostrat exemples de com senyalitzar l’entrada a una zona de prioritat
inversa, amb exemples de zones de circulació restringida. L’important en el cas d’aquesta ACIRE Centre és
que se senyalitzin com a mínim les indicacions del tòtem de la dreta en TOTS els punts d’entrada, és a dir, els
8 punts marcats en groc o blau al mapa de la pàgina següent. Als punts d’entrada marcats en groc basta amb
els senyals del tòtems, mentre que als punts marcats en blau (3 punts) cal afegir també advertència que hi ha
control per càmera i sancions automàtiques . Al final de la zona ACIRE també s’ha de senyalitzar, en els 3
punts vermells. Al marge d’aquests senyals a totes les entrades cal afegir els senyals que corresponguin per
senyalitzar la zona de prioritat inversa.

ÀREA DE CIRCULACIÓ
RESTRINGIDA

EXCEPTE AUTORITZATS

GRAVACIÓ MATRICULA
SANCIONS AUTOMÀTIQUES

FINAL ÀREA DE CIRCULACIÓ
RESTRINGIDA

R-500

R-504
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3- Implantació ACIRE Centre
Llegenda:

Plànol P.7a

PAS ELEVAT

PROPOSTA D’ENTRADES i
SORTIDES ACIRE

PAS SEMAFORITZAT

1

2

1
1

2

2

3
4
5

3
3

Llegenda:

3

1

2

ENTRADA ACIRE / ENTRADA CAMARA / SORTIDA ACIRE
VIALS DE PRIOIRITAT INVERTIDA I SENTIT UNIC
VIALS DE PRIORITIAT INVERTIDA I DOBLE SENTIT

Pla de mobilitat
urbana sostenible

VIALS DE PRIORITAT INVERTIDA I ACIRE
VIALS PEATONALS
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3- Implantació ACIRE Centre

Plànol P.7b
PROPOSTA ACIRE ZONA
CENTRE

Llegenda:
Punt de control ACIRE
amb càmera

Pla de mobilitat
urbana sostenible

Senyal Sancions per
càmera
Senyal entrada ACIRE

Senyal final ACIRE
Tall de carrer
permeable bicicletes

DETALL ACTUACIONS SINGULARS
3- Implantació ACIRE Centre (possible Fase 2)
Si la zona d’aparcament i circulació restringida al centre genera resultats favorables és probable que les
mesures es vulguin estendre a més carrers. Per això, es planteja una Fase 2 de la ACIRE de Sant Llorenç
Centre. Aquesta Fase 2 inclou nous carrers els quals poden ser només d’aparcament exclusiu per a residents
del centre, o també tenir la circulació restringida només a autoritzats.

Per tal d’evitar un increment del trànsit a la zona ACIRE Centre creada a la Fase 1, no es recomana que els
autoritzats a circular a la nova zona ampliada també ho estiguin a la zona original. És a dir, es proposa crear
dos col·lectius d’autoritzats, els de la zona 1 (fase 1) i els de la zona 2 (fase 2). Cada col·lectiu només està
autoritzat per passar pel punt de control de la seva zona. En cap cas els de la zona 2 han d’ésser autoritzats
per la zona 1 atès que llavors s’incrementaria el trànsit de pas pel centre.
De moment es proposa un segon punt de control per a la nova zona, de manera que en total se’n necessiten
dos. Això implica que alguns dels carrers de la ACIRE no disposen de control d’entrades, circumstància que
no es considera particularment greu, i que es pot resoldre canviant sentits o instal·lant més punts de control.
Al plànol de la pàgina següent es pot observar la configuració proposada per a l’ACIRE Centre en un possible
Fase 2.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
3- Implantació ACIRE Centre (possible Fase 2)
Llegenda:

Plànol P.7c

PAS ELEVAT

PROPOSTA FASE 2 ACIRE
PAS SEMAFORITZAT

Punt de control ACIRE
amb càmera
1

1

2

1

2

2

3
4

8

1

5

3
3

7
5

1

4

6
4
5

Llegenda:

3

1

2

ENTRADA ACIRE / ENTRADA CAMARA / SORTIDA ACIRE
ACIRE FASE 1 SENSE CONTROL AUTOMÀTIC
ACIRE FASE 1 AMB CONTROL AUTOMÀTIC

Pla de mobilitat
urbana sostenible

ACIRE FASE 2 SENSE CONTROL AUTOMÀTIC
ACIRE FASE 2 AMB CONTROL AUTOMÀTIC
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
4- Carrils bici urbans i aparcabicicletes
Llegenda:

Plànol P.4

PAS ELEVAT

PROPOSTA EIXOS PER
ANAR EN BICICLETA

PAS SEMAFORITZAT

Llegenda:
CARRIL BICI BIDIRECCIONAL
CIRCULACIÓ RESTRINGIDA, PRIORITAT INVERSA
PRIORITAT INVERSA
CARRER SENTIT ÚNIC I PRIORITAT INVERSA

Pla de mobilitat
urbana sostenible

TRAM PRIORITAT BICI A CTRA.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
4- Carrils bici urbans i aparcabicicletes
Els carrils bici s’han de dimensionar de les dimensions que apareixen al següent croquis. També és
recomanable senyalitzar bé les interseccions per advertir de la seva presència als conductors i vianants de
carrers confluents. A banda de les marques vials pot ser necessari dotar de senyals verticals per a bicicletes i
conductors, i de separadors físics com balises, pilons o similars.
La prioritat dels carrers seguirà la dinàmica alterna indicada a l’actuació singular 1, tot i que en algun cas es
pot donar major prioritat als carrers amb carril bici. En qualsevol cas cal estudiar i senyalitzar la prioritat dels
vianants quan sigui necessari.
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4- Carrils bici urbans i aparcabicicletes
Els aparcabicicletes s’han d’ubicar als pols generadors de mobilitat. Se n’ha de fer un seguiment per tal
d’establir si la dotació és suficient o cal incrementar-la. Els punts proposats són al costat de tots els
equipaments i a les places de l’ACIRE Centre.
Al ubicar-los cal pensar en no crear estretaments puntuals i en la facilitat d’ús per part dels ciclistes. Es
recomana usar espais interiors dels recintes (equipaments), carrils d’aparcament en calçada i places, podentse posar en diferents alineacions i disposicions. No es considera necessari senyalitzar-los.
Els models més recomanables per seguretat i practicitat són les U invertides d’acer inoxidable (2 places de
bici per U), i les seves variants, com es mostra a les següents imatges.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
5 - Elements de pacificació del trànsit en vies municipals
La nova normativa estatal de límits de velocitat obliga a que les travessies urbanes estiguin regulades amb
30km/h de velocitat màxima (al tenir un carril per sentit a Sant Llorenç). Tenint això en compte, i que la major
part dels carrers del nucli de Sant Llorenç, per les seves característiques físiques i geomètriques, han de tenir
una velocitat màxima limitada a 30 km/h, té sentit pensar que tot el nucli hauria de tenir la velocitat limitada a
30km/h. Això simplifica la senyalització i pot tenir un efecte molt positiu en la seguretat vial. Caldria instal·lar
senyals de zona 30 a totes les entrades al nucli (un total de 5), i el corresponent senyal de final de zona 30
també als mateixos punts en sentit contrari.

Com ja s’ha explicat, a les zones on es vol donar prioritat a vianants i ciclistes, es proposa reduir la velocitat
de circulació a 20km/h. El plànol de la següent pàgina permet veure la ubicació proposada dels diferents
elements de pacificació vial.
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5 - Elements de pacificació del trànsit en vies municipals
Llegenda:

Plànol P.5

PAS ELEVAT

PROPOSTA EIXOS PER
CIRCULAR A MOTOR

PAS SEMAFORITZAT
RESSALT

RADAR P.

Llegenda:
TRAVESSIA/CARRETERA DE DOBLE SENTIT
CARRER DE DOBLE SENTIT

SENTIT ÚNIC
HORARI ESCOLA

CARRER DE SENTIT ÚNIC

CIRCULACIÓ RESTRINGIDA I PRIORITAT INVERSA

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CARRER DE SENTIT ÚNIC I PRIORITAT INVERSA

En 2 sentits
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5 - Elements de pacificació del trànsit en vies municipals
Per tal de fer complir aquest límits de velocitats per una banda cal
senyalització vertical i horitzontal, i per l’altra d’elements físics i de control.
Aquests elements s’han esmentat en actuacions anteriors, però a
continuació es repassen els elements prioritaris en la pacificació del trànsit:

-

ressalts i passos elevats (executats i senyalitzats segons la normativa).

-

radars pedagògics a punts clau (i desplaçar-los): al plànol anterior hi ha
un total de 5 punts proposats per instal·lar radars pedagògics, la qual
cosa vol dir que un mateix radar o varis poden anar rotant per
setmanes o mesos d’un punt a l’altre (en funció de la facilitat
d’instal·lació).

-

semàfors amb o sense polsador.

-

estretaments a carrers urbans per inhibir altes velocitats (amb pilons,
voravies, mobiliari, carrils...).

-

cessió de la prioritat a altres modes (carrers de prioritat invertida) o
eliminació de carrers amb total prioritat sobre la resta.

-

il·luminació vial o dels carrers, i en especial dels punts de creuament de
vianants.

-

control policial i sancionament de les infraccions (també estacionament
no permès).
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6 – Estacionament especial
Aquests són els senyals verticals recomanats per a les zones d’estacionament especial:

Kiss and Ride

Càrrega i
descàrrega

R-308

Limitació horària de
l’estacionament

ESTACIONAMENT MÀXIM 30 MIN.
MOSTRAR HORA D’ARRIBADA

Reservat PMR
EXCEPTE TRANSPORT D’ESCOLARS
MÀXIM 5 MINUTS
DIES LECTIUS DE 8:30 A 9:30
I DE 13:30 A 14:30
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6 – Estacionament especial
Aquests són els senyals horitzontals recomanats per a les zones d’estacionament especial:

Kiss and Ride

Càrrega i
descàrrega

Limitació horària de
l’estacionament
Línia blava
discontinua de
10cm o 15cm
d’amplada

M-7.9 Norma marques vials

Reservat PMR

140

DETALL ACTUACIONS SINGULARS
6 – Estacionament especial

Plànol P.10
PROPOSTA APARCAMENT
RESERVAT EN CALÇADA

Llegenda:

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CID EXISTENT

CID NOU

RESERVAT POLICIA

KISS AND RIDE

RESERVAT ELÈCTRIC

LIMITACIÓ HORARIA

RESERVAT PMR

SENYALITZAR
APARCAMENTS

RESERVAT PMR NOU
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7 – Senyalització itineraris
Els senyals verticals direccionals per a vianants i ciclistes poden, a banda d’indicar els llocs d’interès i la seva
direcció, també poden indicar el temps o contenir pictorgrames. Es proposa senyalitzar per anar cap al centre
des de la seva perifèria. També es poden afegir altres punts d’interès turístic o equipaments.

Els panells amb mapes del nucli i
indicació de la ubicació poden ser útils
als aparcaments públics i al centre, de
cara a orientar als visitants del poble.
Aquests poden contenir una indicació
dels itineraris recomanats, zones de
vianants, etc.

Els senyals verticals direccionals per a vehicles pràcticament
queden limitats a mostrar el camí i la situació dels aparcaments.

Durant la implementació es definiran en detall les ubicacions
exactes i el contingut de cada senyal, assegurant la seva
visibilitat i evitant crear estretatments a les voravies.
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7 – Senyalització itineraris

Plànol P.11
PROPOSTA SENYALITZACIÓ

Llegenda:
MAPES ORIENTATIUS EN PLAFONS (TEMPS, QR)
(P) APARCAMENT PÚBLIC

PAC A DUES CARES

(P) APARCAMENT A DUES CARES
DESTINACIONS PER A VIANANTS/BICICLETES

Pla de mobilitat
urbana sostenible

CEMENTERI A
DUES CARES

CAMP DE FUTBOL
A DUES CARES
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7 – Senyalització itineraris
Dins aquesta actuació singular també es poden incloure els itineraris fixes que es poden marcar (damunt el
paviment) per diferents motius. Per motius escolars (per a que els infants tenguin un camí segur a l’escola),
motius esportius (rutes saludables), turístics, etc.
Cap d’aquests itineraris ha estat definit durant el PMUS, però quan les condicions per anar a peu millorin al
nucli, pot ser una bona idea crear-ne algun, sobretot els camins escolars que tan bon resultat han tingut a
molts municipis. Arribat el moment, amb la implicació de la comunitat educativa i la policia local, se’n poden
crear de forma ràpida per exemple consultant la guia de la DGT.
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8 – Connexió carril bici amb Via Verda
Aquesta actuació requereix de l’autorització (o impuls directe) per part del
Consell de Mallorca, atesa la seva titularitat damunt els vials de la carretera
Ma-4022.
La proposta consisteix en reduir a 20km/h (o a 30km/h) la velocitat màxima
permesa de circulació en els dos sentits en un tram de 200m, entre el final del
carrer de la Mar (abans del pont del torrent venint des de Sant Llorenç, on
finalitza el futur carril bici) fins a la intersecció amb el camí que puja a
l’estació (per sota el pont del tren, per on es puja a la Via Verda). El fet que
aquest tram sigui directament continu amb la trama urbana fa que des d’un
costat els vehicles venguin de zona urbana (lents) i des de l’altre redueixin la
velocitat abans d’entrar a la trama urbana. De fet, en aquest tram hi ha
edificacions a un costat, però la carretera no té voravies ni vorals.

En 2 sentits

A banda de senyalitzar la limitació de velocitat verticalment (si pot ser amb
almenys 1 disc il·luminat per sentit), també es recomana fer-ho
horitzontalment cada 60 metres en cada sentit. Fer ressalts d’asfalt (ben
senyalitzats) a l’inici i el final del tram també és una mesura que garantirà
velocitats més baixes. Igualment, la instal·lació d’un radar pedagògic abans
del tram (després del senyal de zona 30 al nucli) ajudaria a reduir les
velocitats. Finalment també es recomana senyalitzar la presència de
bicicletes amb el senyal de perill P-22 acompanyat del cartell amb la
inscripció “en 2 sentits” i fer inscripcions de bicicletes al centre de cada carril
cada 60 metres. No s’estima de moment necessari actuar en la il·luminació
de la via, tot i que
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8 – Connexió carril bici amb Via Verda
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9- Pacificació t`ransit C/Mossèn Galmés (Ma-15F)
Aquesta actuació requereix de l’autorització (o impuls directe) per part del Consell de Mallorca, atesa la
seva titularitat damunt els vials de la carretera Ma-15F.
Aquesta via passarà a 30km/h en tot el seu recorregut urbà. Per tal d’assegurar aquesta velocitat es proposa
l’execució de 8 nous passos de vianants elevats, que se sumen als 2 existents, quedant un total de 10. Tots
ells estan en els punts principals de creuament detectats. D’aquests 10 passos 3 serien dobles (amb pas
elevat a banda i banda de la intersecció, amb plataforma contínua elevada compartida), fent un total de 6, i
els altres 4 passos individuals. El drenatge de cada punt s’ha d’estudiar en detall en el moment d’executarlos, igual que la seva senyalització.
Es proposa semaforitzar els tres nous passos elevats dobles per tal d’assegurar la parada del trànsit. Aquest
alentiment de la circulació al C/ Mossèn Galmés ha d’actuar com important element disuassori del trànsit de
pas. Aquests passos poden tenir un temps fixe de verd i vermell (fase de vianants i de trànsit, ámb més
temps per al trànsit) i també polsador per als vianants. Dos dels passos semaforitzats també tenen un
creuament de carril bici; ciclistes i vianants comparteixen fase semafòrica.
També es proposen 2 punts per instal·lar radars pedagògics, un a cada costat del poble per advertir als
conductors quan entren a la zona urbana.
Als carrils d’estacionament es proposa actuar en diversos punts:
- Sentit Manacor: entre el C/Conillera i el C/Molins s’executa un carril bici (caldrà compatibilitzar-lo amb la
parada de bus) i una zona de Kiss and Ride entre el C/Molins i el C/Camp Vell.
- Sentit Artà: s’habilita un zona d’estacionament amb limitació horària devora el C/Sta Maria de Bellver i
una zona de Kiss and Ride després del C/ dels Mestres.
A continuació es mostren els croquis dels 8 nous passos elevats a la Ma-15F.
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9- Pacificació t`ransit C/Mossèn Galmés (Ma-15F)
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10- Pacificació t`ransit Ctra. Son Servera (Ma-4030)
Aquesta actuació requereix de l’autorització (o impuls directe) per part del Consell de Mallorca, atesa la
seva titularitat damunt els vials de la carretera Ma-4030.
Aquesta via passarà a 30km/h en tot el seu recorregut urbà. Per tal d’assegurar aquesta velocitat es proposa
l’execució de 3 nous passos de vianants elevats, que se sumen al pas existent arribant des de Manacor al
poble, quedant un total de 4. Tots ells estan en els punts principals de creuament detectats. Dos d’ells estan
abans i després de la mateixa intersecció, el C/ de la Mar o Ctra. de Son Carrió, però en aquest cas es
proposen 2 passos separats i no una intersecció elevada. El drenatge de cada punt s’ha d’estudiar en detall
en el moment d’executar-los, igual que la seva senyalització.
Es proposa semaforitzar la intersecció amb C/de la Mar (amb 2 passos elevats) per tal d’assegurar la parada
del trànsit. Aquest pas pot tenir un temps fixe de verd i vermell (fase de vianants i de trànsit, ámb més temps
per al trànsit) i també polsador per als vianants. A més, aquest pas també te un creuament de carril bici;
ciclistes i vianants comparteixen fase semafòrica.
També es proposen 2 punts per instal·lar radars pedagògics, un a cada costat del poble per advertir als
conductors quan entren a la zona urbana.
No es proposa actuar en els carrils d’estacionament, tot i que en un futur, en funció de l’evolució de la
mobilitat, es podria habilitar una zona d’estacionament amb limitació horària devora el C/Gabriel Carrió (si es
posa en funcionament la fase 2 de la zona ACIRE).
A continuació es mostren els croquis dels 3 nous passos elevats a la Ma-4030.

149

10- Pacificació t`ransit Ctra. Son Servera (Ma-4030)
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11- Reforma del C/ Gabriel Carrió
Es proposa fer una actuació per facilitar anar a peu per aquest carrer, que comunica la part sud amb el
centre, i concretament les parades de bus de les línies que connecten amb Son Carrió, Son Servera i Cala
Millor.
Inicialment es considera que l’eixamplament d’una de les voravies fins a un mínim de 1,80m d’amplada ja és
suficient per donar accessibilitat (evidentment executant rampes i passos de vianants a les interseccions, i
no deixant estretaments puntuals de menys de 1,5m). Això implica ampliar 1 metre la voravia existent (es
proposa el costat esquerre de la fotografia, amb vorada, tot i que també podria ser una voravia pintada com
la de la imatge inferior), quedant una calçada d’entre 4,5 i 5m (actualment no arriba a 6 metres de calçada).
La calçada resultant pot mantenir un carri de circulació de 2,5m i un carril d’aparcament de 2m. Es preveu la
realització d’un projecte constructiu per definir aquesta actuació singular.
Això no obstant, també es pot plantejar fer una intervenció (ara o en el futur) per passar a plataforma única
aquest carrer, que sense dubte tindria molt de sentit de cara a extendre la zona centre (i els seus beneficis
per anar a peu) fins a la carretera de Son Servera on hi ha les parades de bus i aparcament (es proposa la
creació d’un aparcament municipal devora el torrent).

Secció 4A
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12- Reforma del C/ Nou
A banda del canvi de sentits, quedant sentits alterns al llarg del carrer Nou, i de convertir aquest carrer en un
carrer de prioritat inversa i velocitat màxima 20km/h, també s’ha proposat eliminar-ne el carril d’aparcament
per cedir espai als vianants i ciclistes. També s’ha indicat que cal fer ressalts a les cruïlles d’aquest carrer,
de manera que els carrers perpendiculars cedeixin la prioritat i redueixin la velocitat. Tot això es pot fer en
dues fases, una mantenint les voravies amb vorades i una altra fent una reforma integral del carrer adaptantlo a plataforma única.
Per tant, tot apunta a que la millor solució per pacificar aquest eix és fer una reforma completa i passar-lo a
plataforma única (com el carrer de la Mar i la resta de carrers de prioritat invertida a la llarga). Dins aquesta
opció existeixen diferents maneres (amb diferent cost cadascuna), com paviments de llambordes, rajoles, o
asfalt amb colorant. El drenatge s’ha d’estudiar en detall, de la mateixa manera que la possibilitat d’ubicar
enllumenat, mobiliari i jardineria. Es preveu la realització d’un projecte constructiu per definir aquesta
actuació singular.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
13- Reforma Plaça Jaume Santandreu
Aquesta plaça ara disposa de molt d’espai per aparcar i circular, i pràcticament gens d’espai per a estar-hi o
anar a peu. La reforma hauria de permetre integrar aquesta plaça en l’entramat de la zona ACIRE centre, i el
disseny ajudar a distribuir la circulació tal i com s’han plantejat els sentits. L’aparcament hauria de
desaparèixer excepte la possible reserva de places per a càrrega i descàrrega (correus i estanc).

Es recomana fer una plataforma única a tota la plaça, que continuï la del C/Major enrajolat (centre), i que
aquesta mateixa plataforma tingui continuïtat pel C/Major cap al torrent (fins al C/Cardassar com a mínim) i
pel C/Basílica de Son Peretó fins al C/Mossèn Galmès. D’aquesta manera s’inclouria aquesta zona de forma
estètica i funcional dins l’ACIRE centre, al marge de la senyalització.
Es preveu la realització d’un projecte constructiu per definir aquesta actuació singular.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
14- Reforma C/ des Cós
Aquest carrer és molt estret i perillós per ser de dos sentits. Amb la reforma circulatòria proposada, al fer-se
impossible creuar el centre del nucli en direcció Nord-Sud, el C/ des Cós esdevindrà l’únic que permeti
aquest moviment directe en els dos sentits. Per això, el trànsit del carrer s’incrementarà
Es recomana ampliar la plataforma per a que la circulació de vehicles i persones sigui més segura i fluïda.
La secció mínima proposada són 2 carrils de circulació de 2,5 metres d’amplada cadascun i una voravia de
1,5 metres d’amplada a un dels costats, és a dir, mínim de 6,5 metres d’amplada. Pot tenir algun
estretament puntual, on un dels sentits tingui prioritat damunt l’altre, assegurant una bona visibilitat.
Actualment disposa d’un ressalt abans d’arribar al PAC; se’n proposa com a mínim un altre proper a la Ma3040.
Es preveu la realització d’un projecte constructiu per definir aquesta actuació singular.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
15- Aparcaments públics
La dotació d’aparcaments públics ha d’anar lligada amb l’eliminació de places per altres actuacions, tot i que
no cal preservar les places eliminades atès que una reducció té l’efecte positiu de augmentar-ne la pressió i
inhibir l’ús del cotxe quan no és estrictament necessari.
S’ha estimat que es perdran unes 250 places d’estacionament amb les diferents actuacions, sense tenir en
compte les places que es perden passant de 2 carrils a 1 carril d’estacionament en carrers on ara es circula
amb problemes. A mesura que s’implementin les mesures i es vegi l’impacte real en l’estacionament, poden
sorgir diferents necessitats:
-

Necessitat per part dels residents de demanar més guals autoritzats.
Necessitat de crear noves bosses d’aparcament per compensar el dèficit de certes barriades.
Necessitat d’incrementar l’estacionament amb limitació horària a més zones per garantir una adequada
rotació. Això es pot detectar al voltant de botigues d’alimentació i al voltant del centre en general.

Al PMUS actual s’han inclòs els solars que estan a disposició de l’Ajuntament per fer aparcaments.
L’Ajuntament pot adquirir nous terrenys i espais, o llogar-los i arribar a acords amb propietaris, per habilitar
més bosses d’aparcament. No es recomana en cap cas que els aparcaments se situïn al centre, per tal
d’evitar l’accés en cotxe fins al mateix. De la mateixa manera, tampoc es recomana permetre aparcar als
guals (ni per part dels mateixos propietaris de la finca). Els terrenys entre el C/ des Cós i el centre són una
bona opció tenint en compte que aquesta és la zona del poble amb menor disponibilitat d’aparcaments
públics.
Els aparcaments públics no fa falta que es paviment amb aglomerat o formigó, els aparcaments de grava
donen bon resultat, però sempre és millor ordenar-los interiorment i senyalitzar-los per facilitar-ne l’ús i
maximitzar la seva capacitat.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
15- Aparcaments públics

Plànol P.8
PROPOSTA ELIMINACIÓ
APARCAMENT EN CALÇADA
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Llegenda:
ELIMINACIÓ APARCAMENT CARRIL BICI
ELIMINACIÓ APARCAMENT EIX CÍVIC

4

Pla de mobilitat
urbana sostenible

12

4

ELIMINACIÓ APARCAMENT
APARCAMENT PÚBLIC
ELIMINACIÓ APARCAMENT PER DOBLE SENTIT
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
15- Aparcaments públics

Plànol P.9
APARCAMENT PROPOSAT

Llegenda:
APARCAMENT PROHIBIT
APARCAMENT ALS DOS COSTATS
APARCAMENT A UN COSTAT

Pla de mobilitat
urbana sostenible

APARCAMENT

ALGUNA OPCIÓ 2 COSTATS

VIAL PER A VIANANTS / PARC / PLAÇA
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
16- Reforma parades autobusos interurbans
Aquesta actuació és competència del Consorci de Transports de Mallorca, i a dia d’avui hi ha constància de
que s’han iniciat els projectes de reforma.

17- Compliment normativa i acció policial
Aquesta actuació depèn de l’organització interna de l’Ajuntament, de la dotació de mitjans per a la policia i
del correcte desenvolupament de les seves fucions. En qualsevol cas cal garantir que la policia local i els
seus agents tenen les condicions adequades per dur a terme les tasques encomanades
19. Seguiment i actualització del PMUS
Aquesta actuació es desenvolupa al darrer apartat del PMUS.

18- Educació i promoció de la mobilitat sostenible
Aquesta actuació és molt important de cara a l’educació en mobilitat sostenible i al correcte compliment de les ordenances i
l’ordenació viària locals. A continuació es fan propostes concretes de temes o activitats relacionats amb la mobilitat sostenible
que poden ser tractats localment (pluja d’idees). És important que l’Ajuntament s’impliqui i agafi el timó d’aquesta actuació,
mantenint una escolta activa a la ciutadania.
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DETALL ACTUACIONS SINGULARS
18- Educació i promoció de la mobilitat sostenible
-

-

-

Tallers de mobilitat en transport públic: realització de jornades, material informatiu específic i altres activitats per
assegurar el coneixement de la xarxa de transport públic interurbà de Mallorca entre els residents de Sant Llorenç, amb
o sense la implicació del TIB.
Tallers i activitats de qualsevol tipus al carrer: de forma regular o periòdica ocupar espais públics (o habilitar-los per a
que la gent els ocupi temporalment) per fer activitats lúdiques, comercials, artístiques, etc.
Dissenyar i implantar camins escolars segurs, amb la implicació de la comunitat educativa i la policia local (veure guies i
manuals).
Dissenyar i implantar rutes saludables a peu i en bicicleta (sortides en grup, regulars), per fomentar l’exercici físic dins
l’entorn urbà, sobretot entre els col·lectius que més ho necessiten.
Fomentar (campanya, incentius) anar a peu al bar, així si que es pot beure.
Fomentar el turisme d'interior (a Artà i Capdepera funciona), promoure el TP per venir al mercat des dels nuclis
turistics..
Incrementar el nombre de parades al mercat aprofitant l’increment de carrers de prioritat invertida; ampliar a artesans i
artistes.
Organitzar jornades ciclistes per a totes les edats, fent recorregut urbà i sobretot a la Via Verda.
Organitzar curses de mitjans de transports (gincana), per demostrar com el vehicle privat resulta més lent que altres
mitjans en molts desplaçaments.
Organitzar sortides programades en grup per Mallorca en transport públic (TIB).
Implicar a clubs de ciclisme i altres esports en activitats de promoció de la mobilitat sostenible i la seguretat vial.
Donar facilitats o incentius per fer guals, terrasses al carrer, posar cossiols o jardineres (que no generin estretatments).
Crear una bossa local de cotxes compartits (Carpooling), per fer trajectes interurbans, per exemple a través de xarxes
socials o Apps ja existents.
Fomentar el debat local sobre la dotació de parcs infantils, zones lúdiques (petanca...), fer propostes i discutir-les.
Continuar implantant punts de càrrega per a vehicles elèctrics i fer-los visibles als mapes de navegació.
Donar suport a les empreses i comerços locals, escoltant els seus problemes i donant solucions.
Fomentar el transport a domicili i facilitar-lo a la gent depenent.
Des-incentivar l‘ús dels vestuaris a les zones esportives i promoure fer esport per anar a fer esport.
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3.3- PRESSUPOST
S’ha confeccionat un pressupost de les mesures a curt termini proposades a aquest PMUS. S’ha tingut en
compte que moltes de les mesures es poden realitzar amb mitjans humans propis de l’Ajuntament. En total,
les mesures a curt termini del PMUS assoleixen la quantitat aproximada de 212.000€ a invertir.
Les mesures a mig termini, per la seva indefinició, possibilitats de disseny o perquè recauen en altres
administracions, no s’han pressupostat. En tot cas ja es farà durant la redacció dels respectius projectes
constructius, els quals s’adaptaran les solucions o propostes a la disponibilitat de finançament per part de
l’Ajuntament.
El pressupost es lliura com a Annex 3 en format PRESTO per a la seva edició. Aquest arxiu inclou els
amidaments considerats per a les actuacions proposades, per a cada partida d’obra, amb la seva descripció,
preu unitari i preus descompostos.

160

3.3- PRESSUPOST
ACTUACIONS PMUS A CURT TERMINI
1 CANVIS SENTITS CIRCULACIÓ
2 CARRERS DE PRIORITAT INVERSA
3 IMPLANTACIÓ ACIRE CENTRE
4 CARRILS BICI URBANS I APARCABICICLETES
5 ELEMENTS DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN VIES MUNICIPALS
6 CÀRREGA I DESCÀRREGA I ZONES D'APARCAMENT ESPECIAL
7 SENYALITZACIÓ ITINERARIS
8 CONNEXIÓ CARRIL BICI AMB VIA VERDA (MA-4022)
9 PACIFICACIÓ TRÀNSIT C/MOSSÈN GALMÉS (MA-15F)
10 PACIFICACIÓ TRÀNSIT CTRA. SON SERVERA (MA-4030)
SUBTOTAL
SEGURETAT I SALUT
TOTAL
ACTUACIONS PMUS A MIG TERMINI
11 REFORMA C/ GABRIEL CARRIÓ*
12 REFORMA C/ NOU*
13 REFORMA PL. JAUME SANTANDREU*
14 REFORMA C/ DES COS*
15 APARCAMENTS PÚBLICS
16 REFORMA PARADES AUTOBUSOS INTERURBANS
17 COMPLIMENT NORMATIVA I ACCIÓ POLICIAL
18 TALLERS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
19 SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PMUS

TERMINI OBRA
(setmanes)
4
4
2
4
3
2
2
2
5
5
0,025

TERMINI OBRA
(setmanes)
-

PEM

PEC

23.733,42 €
15.979,35 €
4.608,18 €
26.520,39 €
13.905,23 €
5.749,59 €
7.663,82 €
4.538,81 €
41.389,75 €
29.711,69 €
173.800,23 €
4.345,01 €
178.145,24 €
PEM
-

28.242,77 €
19.015,43 €
5.483,73 €
31.559,26 €
16.547,22 €
6.842,01 €
9.119,95 €
5.401,18 €
49.253,80 €
35.356,91 €
206.822,27 €
5.170,56 €
211.992,83 €
PEC

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les actuacions marcades amb asterisc requereixen de projectes constructius, i el seu import pot variar161
enormement en funció de la intervenció (tipus de paviments, mobiliari, etc.).

3.4- ANÀLISI DE VIABILITAT
A continuació s’analitza la viabilitat de les actuacions proposades des de diversos punts de vista:
-

Financera: existència de recursos econòmics municipals (o d’altres administracions) per fer front a les
inversions i la despesa corrent associada a les actuacions.

-

Econòmica: impacte sobre la producció de bens i serveis, sobre els costos de producció, sobre la
comercialització i la demanda.

-

Social: percepció i grau d’acceptació/oposició per part de la ciutadania, resiliència, integració, salut
pública, perillositat i accidentalitat. Els resultats de l’enquesta realitzada posen de relleu que la mobilitat
sostenible té força acceptació local, però també detractors.

-

Institucional: possibilitat de dur a terme les actuacions per part de l’ajuntament, que en alguns casos no és
segura per haver d’arribar a acords amb altres administracions o amb particulars.

-

Ambiental: impacte sobre al medi ambient, en termes d’emissions, renou, consum energètic, consum
d’espai, etc.

De forma general, les mesures d’un PMUS tendeixen a ser viables des d’aquests punts de vista, doncs no
solen ser molt costoses, ajuden a dinamitzar alguns sectors (comerç, turisme, esport...), i milloren en molts
aspectes l’entorn social i ambiental. Les principals reticències solen ser fruit del canvi, sobretot quan un poble
està acostumat a un excés de comoditat per usar el vehicle privat, però cal aplicar el PMUS per veure com els
resultats n’avalen la viabilitat.
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3.4- ANÀLISI DE VIABILITAT
Tal i com s’observa a la taula. les actuacions proposades són totes viables des dels diferents punts de vista
considerats,
ACTUACIONS PMUS
1 CANVIS SENTITS CIRCULACIÓ
2 CARRERS DE PRIORITAT INVERSA
3 IMPLANTACIÓ ACIRE CENTRE
4 CARRILS BICI URBANS I APARCABICICLETES
5 ELEMENTS DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN VIES MUNICIPALS
6 CÀRREGA I DESCÀRREGA I ZONES D'APARCAMENT ESPECIAL
7 SENYALITZACIÓ ITINERARIS
8 CONNEXIÓ CARRIL BICI AMB VIA VERDA (MA-4022)
9 PACIFICACIÓ TRÀNSIT C/MOSSÈN GALMÉS (MA-15F)
10 PACIFICACIÓ TRÀNSIT CTRA. SON SERVERA (MA-4030)
11 REFORMA C/ GABRIEL CARRIÓ
12 REFORMA C/ NOU
13 REFORMA PL. JAUME SANTANDREU
14 REFORMA C/ DES COS
15 APARCAMENTS PÚBLICS
16 REFORMA PARADES AUTOBUSOS INTERURBANS
17 COMPLIMENT NORMATIVA I ACCIÓ POLICIAL
18 TALLERS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
19 SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PMUS

Financera
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Alta

Econòmica
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Viabilitat
Social
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Alta
Alta
Alta
Mitja
Mitja
Mitja
Alta
Alta
Alta
Mitja
Alta
Alta

Institucional Ambiental
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Mitja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

La viabilitat financera de les mesures s’ha considerat alta quan el seu pressupost no arriba als 35.000€, i mitja
per a actuacions de major import estimat. No s’ha considerat cap actuació de baixa viabilitat financera al
entendre’s que totes arribar a tenir cabuda dins les possibilitats dels pressupostos municipals.
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3.4- ANÀLISI DE VIABILITAT
Totes les actuacions s’han qualificat d’alta viabilitat econòmica al considerar-se que tindran un impacte quasi
imperceptible en els costos de producció, però que en si mateixes generen activitat econòmica, i sobretot una
vegada implementades poden estimular el mercat i generar major demanda, valor afegit, i fins i tot major
productivitat (empreses locals, comerços, hosteleria...).
Amb el procés participatiu dut a terme s’ha comprovat que a Sant Llorenç hi ha una percepció en general
favorable a la mobilitat sostenible, però amb por a perdre algun cosa a nivell particular com ara la plaça
d’aparcament davant de casa (o a prop de farmàcia, el bar o les botigues), o a haver de fer més voltes per fer
trajectes habituals en cotxe o trobar aparcament. Per aquest motiu, la viabilitat s’ha considerat alta o mitja a
totes les actuacions.
La viabilitat institucional és alta quan depèn només de l’ajuntament i mitja si depèn també d’altres
administracions insulars (Govern o Consell) . Això no obstant, les administracions implicades (Govern i
Consell) a dia d’avui també estan defensant i aplicant polítiques de mobilitat sostenible, amb els mateixos
objectius estratègics que els del PMUS, la qual cosa fa pensar que la viabilitat institucional de les actuacions
afectades és també alta.
La viabilitat ambiental és alta a totes les actuacions perquè la seva implantació redueix molts (i en alguns
casos tots) els impactes negatius del transport al medi ambient .

Evidentment algunes actuacions tindran detractors, a qui caldrà convèncer amb arguments sòlids. A la gent
no li agrada que li "llevin" llibertats, tot i que en aquest cas s’ha de deixar clar que no es tracta de llevar
llibertats a ningú, és un transvasament d'espai i prioritat a TOTES les persones quan van a peu (o en
bicicleta) en detriment dels vehicles privats, que evidentment seguiran podent circular i aparcar en l'espai
públic però d'una forma més pacífica i ordenada, d'acord amb les necessitats que humanament requereix un
entorn urbà sa. Si un percep que usar els vehicles es torna més difícil, potser pot fer la reflexió de lo difícil que
s’ha tornat anar a peu per a moltes persones al llarg de les seves vides.
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4- SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL
PMUS

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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4- SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PMUS
La importància de fer un seguiment del PMUS ha fet que aquesta tasca s’inclogui com la darrera actuació del Pla. A continuació
es descriuen els indicadors que es proposen per seguir l’evolució de la mobilitat a Sant Llorenç. Es marquen en vermell aquells
indicadors que convindria acompanyar amb plànols actualitzats. El propi Ajuntament pot fer un seguiment dels indicadors de
forma directa, i si s’escau amb la col·laboració d’altres actors que es consideri necessari implicar.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fer un qüestionari bàsic als residents i a col·lectius concrets (escola, camp de futbol, gent major, transportistes,
empresaris locals) per exemple cada 5 anys, per veure com evoluciona la percepció sobre els sistema de mobilitat.
Es pot repetir o adaptar l’enquesta realitzada durant aquest PMUS.
Fer un seguiment de les infraccions de circulació i estacionament, detectant punts negres, correcció immediata.
Fer un seguiment de l’accidentalitat, detectant punts negres, correcció immediata.
Fer un seguiment de l’ús de la zona ACIRE (passos per usuari, horaris, infraccions).
Fer comptatges puntuals (en dies concrets cada any) del trànsit a les travessies, o de l’ocupació dels aparcaments
públics o aparcaments a carrers.
Fer comptatges puntuals de vianants i ciclistes en punts concrets del poble.
Seguir l’evolució del nombre de guals, turismes registrats i viatgers de transport públic (demanant dades al CTM).
Estudiar la variació de la superfície destinada a cada mode i activitat (terrasses, jardins, parcs, aparcaments per
exemple).
Fer un seguiment dels vehicles i turismes cada 1000 habitants.
Seguir l’evolució dels km de carrils bici i de carrers de prioritat inversa existents al nucli.
Seguir l’evolució de les places especials per tipologia.
Fer comptatges periòdics de l’ocupació de les parades i els busos del TIB en hora punta.
Seguir l’evolució del nombre i la ubicació dels aparcabicicletes.
Realitzar inventari de manteniment de senyals, aparcabicicletes, pilons, balises, etc.
Seguir l’evolució del nombre de parades al mercat.
Fer un seguiment dels afiliats a la SS en funció del lloc de treball.

En funció del que els indicadors i altres fonts d’informació (policia, col·lectius...) vagin indicant, l’Ajuntament pot revisar algunes
de les actuacions, ja sigui per acabar-les d’implementar, adequar-les, ampliar-les o desestimar-les. En qualsevol cas, es
recomana fer una avaluació integral de la implantació del PMUS i els seus efectes com a mínim una vegada cada 5 anys.
En cas que es vulguin modificar les mesures estratègiques del PMUS, caldrà revisar-lo o elaborar algun estudi de mobilitat
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específic que marqui unes noves pautes de mobilitat urbana a Sant Llorenç.

