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Anàlisi i diagnosi del sistema actual de mobilitat urbana
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Introducció i justificació

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Alaró és un document tècnic que presenta com a principal finalitat definir un
sistema de mobilitat més segur, pacificat i més amistós amb el medi ambient. No obstant, aquest nou model requereix
prèviament d’una sèrie de passes dirigides a analitzar i diagnosticar quina és la situació actual. Aquestes fases
anteriors permetran identificar els punts forts i febles, tot diferenciant per tipologia de desplaçaments i d’usuari de la via
pública. A més a més, es planifica una fase «a cavall» entre la diagnosi i la definició de propostes, consistent en
l’organització de tota una sèrie de reunions temàtiques amb agents locals, orientades a la captació de les diferents
sensibilitats, opinions i preocupacions de la població local.

El següent diagrama de flux mostra les etapes que constitueixen el present pla de mobilitat. Aquestes diferents fases
son correlatives, tot i que estan, intrínsecament relacionades entre sí.

Caracterització 
territorial de 

l’àmbit d’estudi

Recollida 
d’informació 

(treball de camp)

Anàlisi i diagnosi 
del sistema de 

mobilitat

Propostes 
d’actuació

Reunions amb 
agents locals

Consulta de fonts 
d’informació diverses 

(IBESTAT, INE, 
Ajuntament, IDEIB, etc.

Inventari d’elements de 
la via pública, 

aforaments de trànsit, 
ocupació de 

l’estacionament, etc..

Anàlisi cartogràfica 
i estadística, matriu 

DAFO

Veïnats, comerciants, 
centres escolars, 
associacions, etc.

Orientades a un 
model de mobilitat 

més sostenible, 
pacífic i segur.
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Àmbit d’estudi: caracterització 
territorial

5



Àmbit d’estudi

El nucli poblacional d’Alaró és la capçalera urbana del
municipi homònim, ubicat a la comarca del Raiguer de
Mallorca. El municipi limita amb Bunyola, Escorca,
Lloseta, Mancor, Binissalem, Consell i Santa Maria del
Camí, ubicant-se a la frontera amb la comarca de
Tramuntana.

La superfície del municipi és de 45,63km2, amb una
població total de 5.282 habitants (IBESTAT, 2016).

Alaró
Per altra banda, el nucli urbà presenta una
superfície d’entorn a 56 hectàrees i una població de
4.518 habitants, resultant una densitat de 80,7
habitants per hectàrea. A més, és interessant
remarcar que es tracta d’un municipi mononuclear,
on la majoria de la població viu concentrada als
límits del nucli (85,5%).

Mapa situació. Elaboració pròpia

Mapa nucli urbà. Elaboració pròpia
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Xarxa viària externa

La xarxa viària externa d’accés a Alaró està constituïda
pels següents eixos:

• Ma-2021. Vial que connecta el poble amb Santa
Maria del Camí.

• Ma-2022. Eix que enllaça amb Consell i amb altres
vials de major importància com la Ma-13A
(alternativa a l’autopista) i Ma-13 (autopista Palma-
Inca).

• Ma-2100. Carretera de caràcter secundari que
accedeix fins a Orient i, posteriorment, Bunyola.

• Ma-2110. Via secundària que permet connectar Alaró
amb Lloseta.

La xarxa externa es completa amb una sèrie de camins de caràcter més local que enllacen Alaró amb punts pròxims 
concrets (per exemple, Castell d’Alaró).

Ma-2022Ma-2021

Ma-2110

Ma-2100

Mapa xarxa externa. Dades Consell de Mallorca
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Xarxa viària externa

El Consell de Mallorca ha publicat a la seva web les dades d’aforament de
trànsit de les diferents carreteres de l’illa. Aquestes dades són referents
als anys 2005, 2012 i 2015, i permeten, per tant, determinar fins a quin
punt el volum de circulació ha variat. La imatge de la dreta mostra els
resultats més recents (relatius a l’any 2015).

Carretera Estació Tram interurbà 2005 2012 2013 2014 2015 2016
Ma-13A PM73 Santa Maria-Consell 7.004 7.194 7.339 7.753 8.243 8.739 24,8%
Ma-2021 PM665 Santa Maria-Alaró 428 454 454 463 489 511 19,4%
Ma-2022 PM666 Consell-Alaró 6.845 7.145 7.286 7.501 7.998 8.430 23,2%
Ma-2110 PM101 Alaró-Lloseta 2.155 2.241 2.267 2.389 2.506 2.634 22,2%
Ma-2100 PM100 Alaró-Orient-Bunyola 3.458 3.617 3.671 3.936 4.137 4.369 26,3%

Total xarxa d'accés 19.890 20.651 21.017 22.042 23.373 24.683 24,1%

% Var.
IMD (veh./dia)

En termes generals, el volum de trànsit a la xarxa de carreteres de l’àmbit
d’influència d’Alaró ha crescut entorn a un 24,1%. Destaca, per exemple,
la Ma-2022 (Consell-Alaró), que constitueix la principal entrada al poble,
on la seva càrrega de trànsit s’ha vist incrementada en més d’un 23%
durant la sèrie analitzada.
La taula inferior mostra els resultats evolutius obtinguts per a cada una de
les estacions analitzades, tot indicant el percentatge de variació acumulat
durant tota la sèrie.

Dades Consell de Mallorca
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Xarxa viària externa

Per altra banda, cal destacar la presència de la línia de ferrocarril
Palma-Inca, on Alaró disposa d’una estació (perifèrica) compartida
amb Consell (estació d’Alaró - Consell).

Mapa ferrocarril. Elaboració pròpia
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Població i evolució demogràfica

Al llarg de la sèrie històrica analitzada (2000-
2016), la població al conjunt del municipi ha
crescut entorn a un 31%, és a dir, a un ritme
interanual mitjà de l’1,9% (el qual és
significatiu). Aquesta evolució ha anat molt
correlacionada amb la tendència
experimentada al conjunt de les Illes Balears,
on la població ha augmentat en idèntiques
proporcions.

No obstant, s’observa com a partir del període
2009-2010 la inèrcia municipal és
l’estabilització, amb fins i tot caigudes
poblacionals (especialment a l’any 2014, on es
va reduir en més d’un 4%). Actualment, la
variació és pràcticament nul·la, amb un
increment del 0,1% a l’any 2016 respecte a
l’anterior.

Àmbit
% 

Acumulat
% 

mitjana 
anual

Alaró 31,0% 1,9%
Illes Balears 30,9% 1,9%

10



Ràtio de dispersió

A partir del nomenclàtor de l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT), és possible extreure informació relativa a
l’assentament poblacional. Així, aquesta eina permet diferenciar entre població resident al nucli urbà i població
disseminada a la resta del municipi. D’aquesta manera, a partir del quocient entre la població disseminada i la població
total residencial al municipi, s’extreu la ràtio de dispersió. Aquesta ràtio és rellevant en tant en quant una major
dispersió demogràfica durà com a conseqüència una major demanda de mobilitat i, fins i tot, dependència del vehicle
privat.

Al llarg de la sèrie històrica (2000-2016), s’observa una clara tendència alcista, tot i que durant els darrers anys la
situació a tendit a una certa estabilització. No obstant, cal tenir present que el volum de residents que viuen a l’exterior
del nucli urbà ha crescut en més d’un 70%, situant-se actualment la ràtio en un 16,9% (relativament alta en
comparació amb altres municipis).
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Motorització de la població

L’índex de motorització és la relació entre el
parc de vehicles (turismes, camions,
autobusos, motocicletes, tractors, etc.) i la
població resident d’un municipi. Es taxa en
nombre de vehicles per cada 1.000 habitants.
Així i tot, és habitual tenir en compte només el
nombre de turismes enlloc del conjunt del parc
de vehicles, a fi d’evitar distorsions.

La comparació entre el municipi i el conjunt de
les Illes Balears dona com a resultat una
evolució molt similar, tot i que durant els
primers anys de la sèrie el municipi mostrava
un major dinamisme. Així, durant el període
2000-2016 el conjunt de les Illes Balears ha
vist reduït el seu índex en un 2,2%, mentre que
Alaró ha experimentat un ascens del 4,4%. Cal
fer notar que, mentre a l’any 2000 l’índex
balear era molt superior al municipal, a l’any
2016 estan pràcticament al mateix nivell (608,7
i 585,7 respectivament). Fins i tot, a l’any 2013
l’índex d’Alaró va arribar a superar a la mitjana
balear.
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Anàlisi de la situació actual
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Introducció: elements del sistema de mobilitat

La fase d’anàlisi del sistema de mobilitat té com a principal punt de partida la realització d’una extensiva campanya de
treball de camp. Aquesta es fonamenta en la recopilació i cartografia de tot un conjunt d’informació que permetrà
configurar una completa base de dades de mobilitat. Aquesta base de dades servirà de fonament per a la posterior
diagnosi i definició de propostes d’actuació.

En particular, els aspectes que s’estudien durant el treball de camp són els següents:

Element del sistema de mobilitat Variables recopilades

Inventari de la xarxa viària

Places d’estacionament, bosses d’aparcament, prohibicions d’estacionament, 
guals i cotxeres, sentits de circulació, passos per a vianants, places per a 

PMR, activitats comercials, amplària mitjana de carrers, amplària mitjana de 
voreres, zones de càrrega i descàrrega, parades de transport públic i de taxi, 
places motocicletes, infraestructures bicicleta, punts d’interès i equipaments 

(entre d’altres).

Estudi d’intensitat de trànsit

Anàlisi de l’ocupació de 
l’estacionament

Campanya d’aforaments manuals i direccionals de trànsit a tot un conjunt 
de punts estratègics de la xarxa urbana. Aquests aforaments s’efectuen al 

llarg d’un dia feiner tipus.

Determinació del volum d’ocupació de les places d’estacionament a partir 
d’una mostra significativa de carrers del nucli urbà. Aquesta tasca s’efectua 

també al llarg d’un dia feiner tipus.

Avaluació de l’accessibilitat a 
diferents punts 

d’interès/equipaments

Es presta especial atenció a les condicions de mobilitat urbana, com ara les 
condicions de les voreres i les seves amplàries, existència o no de rampes i 

rebaixaments, presència d’obstacles i barreres, etc. És a dir, s’analitza 
l’accessibilitat tant externa (accés a partir de voreres i itineraris urbans) com 

interna (accés als espais interiors).



Zonificació de l’àmbit d’estudi

La zonificació de l’àmbit d’estudi esdevé una tasca útil de cara a l’anàlisi posterior de la informació recollida durant la fase
de treball de camp. Aquesta zonificació s’ha efectuat tenint en compte les relatives similituds geomètriques, funcionals i
urbanes de la xarxa local. En conjunt, s’han identificat tres zones principals: centre (zona 1), eixample (zona 2) i Els
Damunt (zona 3).

Aquesta desagregació de la informació
permetrà determinar geogràficament de
manera més directa i específica les
principals problemàtiques detectades,
facilitant a les autoritats la presa futura de
decisions.

Centre
Eixample

Els 
Damunt
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Places d’estacionament en superfície

Un dels aspectes fonamentals del
sistema de mobilitat urbana és la
capacitat d’estacionament, doncs la
distribució de places lliures afectarà de
manera directa als fluxos de trànsit que
es generin a l’interior del nucli urbà.

El mapa de la dreta mostra la
localització de les places lliures en
superfície, tot diferenciant segons la
seva tipologia: en cordó, bateria o semi-
bateria.

Així, Alaró disposa actualment d’una
capacitat agregada d’entorn a 1.675
places d’estacionament, de les quals la
immensa majoria són en cordó (gairebé
un 88%).

16



Places d’estacionament per tipologia

Cordó Bateria Semi-
bateria

Bossa 
d'est. Total

1 Centre 383 6 8 117 514
2 Eixample 999 23 4 0 1.026
3 Els Damunt 91 21 0 23 135

1.473 50 12 140 1.675

Zona

Del conjunt de places, el 61,3% estan
ubicades a la zona de l’eixample, la qual
es caracteritza per un tramat de carrers
més regular i amb major capacitat. Per
altra banda, la zona del centre aglutina
entorn al 30,7% de les places, fet normal
tenint en compte la irregular disposició de
carrers amb reduïdes amplàries. Pel que
fa a la zona d’Els Damunt, aquí es
concentra entorn al 8,1% del total de la
capacitat d’estacionament del nucli.

El mapa de la dreta mostra la distribució
per zona i tipologia de plaça, essent
possible destacar l’enorme pes que tenen
les places en cordó sobre el conjunt de la
capacitat total.

30,7%
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8,1%
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Bosses d’estacionament

En termes generals, les bosses
d’estacionament obertes al públic
disponibles al poble aglutinen un total
de 140 places. Aquestes bosses
realitzen una funció important en tant
en quant serveixen com a «coixí» de
places davant situacions especials on
la demanda d’estacionament resulta
incrementada (per exemple,
esdeveniments festius, mercat, etc.).

La proporció de places ubicades en
bosses respecte a l’oferta total
d’estacionament és d’entorn al 8,4%,
xifra relativament baixa.
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Places reservades: guals i cotxeres

Les places comptabilitzades als
apartats anteriors es
corresponen amb l’oferta pública.
Per altra banda, cal tenir en
compte que existeix tot un
conjunt de places «privades»,
ubicades a guals o cotxeres. La
diferència entre guals i cotxera
radica en la presència o no de
placa oficial de l’Ajuntament.
Així, en cas de tenir-ne, es
considera gual, i al contrari.

La distribució entre ambdues
categories és certament
equitativa, representant les
cotxeres entorn al 45,7%, xifra
molt elevada tenint en compte
altres espais urbans de
característiques similars.

Unitats %
Gual 378 54,3%
Cotxera 318 45,7%
Total 696 100,0%

De la lectura del mapa que es mostra, es desprèn la major presència de guals a aquells carrers de
secció més ampla i construcció més recent, especialment a la zona de l’eixample. Per altra banda,
àmbits més històrics, com la zona cèntrica o els Damunt, presenten una major proporció de cotxeres.
Això és conseqüència d’una trama urbana més irregular i amb amplituds mitjanes molt més reduïdes.
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Places reservades: guals i cotxeres

A partir de les xifres anteriors de guals i cotxeres, i aplicant una
sèrie d’estimacions, s’obté com a resultat una oferta addicional
d’entorn a les 1.059 places d’estacionament de caràcter
«privat» (fora de calçada).

378
318
662
398

1.059
Total aparcament privat en cotxeres
Total aparcament privat

Estimació de places d'estacionament privat
Nombre de guals
Nombre de cotxeres
Total aparcament privat en guals
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Sentits de circulació 

Els sentits de circulació resulten
fonamentals per entendre la
possible distribució interna dels
principals fluxos de circulació.
Constitueixen un element crític del
sistema de mobilitat, doncs actuen
com a mecanisme introductor o
expulsor del trànsit respecte al
nucli urbà. En especial, poden
resultar crítics quan el conductor
del vehicle no és resident i, per
tant, no es coneix els carrers.

Alaró presenta un clar predomini dels carrers de sentit únic de circulació (a excepció de la zona d’els Damunt, avinguda
principal i alguns carrers interiors com Pere Rosselló i Oliver, vials d’accés al poble i a la zona d’els Damunt i alguns carrers
cèntrics puntuals), especialment a la zona de l’Eixample del poble, caracteritzada per una disposició de carrers més regular i
de major amplària. Igualment, s’observa una distribució de sentits que afavoreixen la utilització dels carrers interns com a
vies de pas, que permeten creuar longitudinalment el conjunt del poble (per exemple, eix Can Manyoles-Metge Jaume
Colom-Enmig, o l’eix avinguda Constitució-Can Ros-Pontarró). Generalment, aquesta disposició de sentits normalment
deriva en una major llibertat de circulació i alhora una dispersió del trànsit pel tramat més secundari.
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Carrers d’ús especial 

Hi ha una sèrie de vials que presenten un
funcionalitat especial, bé sigui pel tipus
d’usuari que pot accedir al mateix, bé perquè
presenti règims de circulació diferenciats en
funció del moment del dia. Aquests vials són
els que s’especifiquen a continuació:
• Carrer de Son Rafelet. Vial de circulació

restringida només a residents (ACIRE).
• Plaça de la Vila. Tram de la plaça només

destinat a la circulació de vianants.
• Carrer de Sant Bartomeu. Presenta

circulació restringida durant certes hores
del dia, coincidint amb la franja temporal
d’entrada (8:45-9:15h) i sortida (13:45-
14:15h) de l’escola.

• Carreró Can Manyoles. Només poden
circular pel seu interior els autoritzats. Es
tracta, igualment, d’un carrer que per la
seva amplària no permet la circulació de
cotxes.

22



Carrers d’ús especial 

Per altra banda, cal esmentar el carrer Germans Perelló, vial on l'afluència de vehicles és significativa a causa de la
presència d’activitats comercials i equipaments. Aquest carrer durant un temps va quedar limitat per afavorir la mobilitat
dels vianants (cal tenir en compte que a més és un carrer amb seccions molt estretes i voreres d’amplària reduïda), tot i
que actualment torna a estar obert a la circulació de vehicles.
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Amplària de vials de circulació

A partir de les mesures recollides durant la campanya de treball de camp, s’ha elaborat un mapa d’amplàries mitjanes dels
vials de circulació. Aquestes mesures es refereixen a l’espai destinat a la circulació de vehicles (és a dir, no es consideren les
voreres). Igualment, aquesta amplària mitjana s’ha ajustat a fi de calcular la secció per carril de circulació, en cas de que el
carrer sigui de doble sentit. Cal tenir en compte que aquest factor (amplària), és important en tant en quan permet donar una
idea de quina és la capacitat de trànsit que pot arribar a absorbir un determinat carrer.

Així, tal i com es conclou a partir del mapa
de la dreta, les pitjors relacions amplària-
carril es produeixen fonamentalment a la
zona d’els Damunt i alguns carrers cèntrics,
destacant:
• c/ del Pontarró.
• c/ de ses Barreres.
• c/ del Pujol.
• c/ Son Sitjes.
• Tram del c/ de Porrossar.
• Tram inicial i final del c/ Can Manyoles.
• Altres trams puntuals, a vials com el c/

Nou, accés a l’aparcament de Son
Tugores, etc.

• Trams concrets de l’avinguda
Constitució i del carrer Pere Rosselló i
Oliver.

• Vials interns de la zona d’els Damunt.
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Amplària de voreres

Per altra banda, altra tasca fonamental del
treball de camp va consistir en la mesura
de les amplàries mitjanes de les voreres.
Així, determinar aquesta variable,
juntament amb l’existència dels passos per
a vianants, constitueix un dels aspectes
més importants per valorar la continuïtat i
existència (o no) d’itineraris continus i
segurs per als vianants.

El mapa que es mostra a la dreta presenta la distribució de les amplàries
de les voreres per categoria. Així, s’observa que gairebé la totalitat de les
voreres disponibles a Alaró (quan el carrer té vorera, principalment a la
zona de l’Eixample) no arriba al metre i mig d’amplària. Es més, fins i tot la
majoria de les voreres presenten una amplària mitjana inferior al metre.

Per altra banda, una part molt considerable del poble presenta un dèficit
important de voreres. Sí que presenten les conegudes «rigoles», però
aquestes no s’han assimilat a les voreres per no complir amb la mateixa
funció (a més, aparquen cotxes sobre les mateixes, etc.). En termes
generals, aquestes rigoles presenten amplàries mitjanes entorn als 60-70
centímetres.
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Amplària de voreres

Relacionat amb aquesta qüestió, cal destacar la feina que s’està realitzant des de l’entitat «Conviu Alaró», on la defensa
de la mobilitat sostenible és una de les seves reivindicacions. Així, entre d’altres tasques, recentment han dut a terme una
campanya d’identificació (i senyalització) d’obstacles a la via pública. Fins i tot, han habilitat una adreça de correu
electrònic on qualsevol persona pot enviar les seves aportacions al respecte.
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Amplària de voreres

Una manera de determinar fins a quin punt aquestes amplàries mitjanes són adequades o no, és comparar els resultats
amb les amplàries mínimes i recomanades marcades pel Ministeri de Foment. El quadre següent determina aquestes
mesures específiques, en funció de diferents situacions que es poden donar.

Així, queda palès que les voreres d’Alaró no presenten unes amplàries adequades, fet pel qual caldrà plantejar l’execució
d’un pla de voreres que cobreixi el conjunt del poble i permeti als vianants desplaçar-se en condicions de comoditat,
seguretat i continuïtat.
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

L’anàlisi amb isòcrones es fa servir per determinar distàncies màximes que es poden recórrer en un temps
determinat. És a dir, una isòcrona és una corona de cobertura territorial que, agafant un punt d’origen de
referència, indica la distància màxima que es pot recórrer en un temps determinat. En aquest cas, es consideren
les isòcrones de 3 (color groc) i 5 minuts (color blau), recorregudes a peu a una velocitat mitjana de 4,5 km/h.
Aquestes isòcrones s’han elaborat utilitzant programari especialitzat de cartografia, tot considerant elements com
la disposició dels carrers o el pendent del terreny.

Així, al cas d’Alaró, s’han considerat els següents punts de referència, sobre els quals s’han cartografiat les 
isòcrones:

 Ajuntament.
 Unitat Bàsica de Salut.
 Escoles.
 Parada TIB.

Mitjançant aquesta eina es vol demostrar que les distàncies màximes que es poden recórrer a Alaró es poden
efectuar a peu o en bicicleta, en un període de temps molt reduït, fet que queda evidenciat a partir de les
cobertures de les isòcrones.

Per altra banda, s’ha analitzat la zona Els Damunt, considerant les isòcrones de 3 (color groc), 5 (color blau) i 10
minuts (color verd). D’aquesta manera es quantifica la connexió amb el centre del nucli urbà.
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

Punt de referència:
Ajuntament
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

Punt de referència:
Unitat Bàsica de Salut
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

Punt de referència:
Escoles

Col·legi Nostra 
Senyora

de Consolació

Escoleta es Nieró

CEIP Pere 
Rosselló i Oliver
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

Punt de referència:
Parada TIB
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

Finalment, el mapa següent

interposa totes les isòcrones

cartografiades dels equipaments

més essencials a la vegada.

Queda evidenciat que la majoria

dels possibles desplaçaments a

peu que es realitzen a l’interior del

nucli són assumibles en un temps

entorn als 15 minuts (sense tenir

en comte Els Damunt).
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Isòcrones de cobertura territorial. 3 i 5 minuts caminant

La zona de Els Damunt

s’ha analitzat aïlladament,

per tal d’estudiar la

connexió amb el centre del

nucli.

Es pot apreciar que des de

la Plaça Cabrit i Bassa fins

a la plaça Vila hi ha menys

de 10 minuts caminant.

Punt de referència:
Els Damunt
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Passos per a vianants i bandes reductores

Una bona xarxa de passos per a vianants permet
dotar de continuïtat amb condicions de seguretat
i comoditat als diferents itineraris per a vianants.
Són especialment crítics i necessaris en vials
d’alta intensitat de trànsit (per exemple,
l’avinguda Constitució), o a les proximitats de
diferents equipaments (especialment de tipus
educatiu i sanitari, identificats també al mapa de
la dreta).

Així, durant la campanya de recopilació d’informació es van
comptabilitzar els passos per a vianants, tot identificant la
seva ubicació exacta. Es van cartografiar un total de 35
passos, dels quals 5 són elevats (el 14% del conjunt total).
Cal destacar l’absència de passos a les proximitats del
centre sanitari, o la necessitat de reforçar la seguretat als
voltants de centres educatius com el de Nostra Senyora de
la Consolació, o fins i tot l’accés a l’Ajuntament.

Per altra banda, també s’han cartografiat les diferents bandes reductores existents (7 en total), ubicades especialment als
vials d’accés (avinguda de la Constitució, Can Manyoles i carrer Pere Rosselló i Oliver). Altres, com el carrer del Pontarró,
no disposen de cap (essent un vial amb cert trànsit i voreres escasses). Aquestes bandes constitueixen un element
d’importància significativa en tant en quant permeten dotar a la via de major seguretat i protecció, contribuint a la
pacificació de les velocitats de circulació dels vehicles.
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Persones amb mobilitat reduïda

Altre dels elements de la mobilitat urbana
identificats al llarg de la campanya de treball de
camp és la disponibilitat de places
d’estacionament reservades específicament per
a persones amb mobilitat reduïda (PMR). En
aquest sentit, s’han diferenciat dues tipologies
d’espai al nucli d’Alaró:
• Reserves d’estacionament pròpiament dites,
amb amplàries suficients com per permetre un
estacionament adequat.
• Reserves d’espai als accessos a habitatges,
que en realitat no constitueixen una plaça PMR
en sentit estricte, tot i que la seva intenció és la
d’afavorir el seu ús a aquestes persones.

En termes agregats, Alaró disposa d’un total de 20 places PMR i, per altra banda, de 10 reserves especials als accessos a
habitatges. Si es consideren les 20 places PMR, s’obté una proporció d’1 plaça per cada 225,9 habitants (al nucli urbà),
proporció realment baixa.

S’ha de tenir en compte que disposar d’una adequada xarxa de places PMR és molt important, en tant en quant es tracta
de fer complir un dret constitucional i de fer aplicable el principi d’igualtat d’oportunitats, evitant tota situació de
discriminació.

36



Persones amb mobilitat reduïda

Segons s’indica al Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques, en el seu article 12, recomana que hi hagi 1 plaça de PMR per cada 33 places
d’estacionament lliure. Per tant, hi hauria d’haver entorn a 51 places d’aquesta tipologia. Aquest càlcul s’ha realitzat
considerant la capacitat d’estacionament prèviament estimada (1.675 places).

Així doncs, s’obté que, actualment, Alaró presenta un dèficit d’entorn a 31 places, el qual caldria anar corregint
progressivament per evitar possibles situacions de discriminació.
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Transport públic

La parada de transport públic interurbà (servei TIB)
s’ubica al carrer de Joan Alcover, tot i que durant
l’elaboració de la campanya de treball de camp es va
traslladar la mateixa, per motius d’obres, a la
benzinera.

Actualment, el nucli d’Alaró està cobert per dues
línies de transport públic: línia 320 (Alaró – Estació) i
línia 321 (Orient-Alaró-Estació). A partir de l’estació
de tren, es pot connectar amb Palma mitjançant
aquest mode de transport (es tracta, doncs de dues
línies combinades de bus+tren). Cal dir que la línia
320 ja engloba en els seus horaris els serveis de la
línia 321.
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Transport públic

Per altra banda, un dels indicadors normalment utilitzats per avaluar la idoneïtat i atractiu del servei és la seva amplitud
horària. Aquesta es calcula com la diferència entre la primera anada a Palma i la darrera tornada cap a Alaró. Aquest
indicador té com a objectiu conèixer fins a quin punt una persona que s’ha de desplaçar a palma per motius laborals
(mobilitat obligada) pot estar coberta amb l’oferta de transport públic.

En el cas d’Alaró, l’amplitud horària, en dia feiner, durant la temporada alta i la baixa és de 14h i 55 minuts i 14 hores i
52 minuts respectivament. En termes generals, es considera que una amplitud superior a les 12 hores és adequada. A
causa de la reducció d’oferta durant la resta de tipologia de dies, aquesta amplitud també es veu reduïda lleugerament
per sota de les 10 hores (a ambdues temporades de l’any).

Alaró presenta una oferta de 25 expedicions cap a Palma, durant tot l’any, sense diferències entre la temporada alta i
la baixa. Pel que fa a les tornades al poble, cada dia feiner surten 24 expedicions, també durant tot l’any. Respecte als
dissabtes, diumenges i feiners, l’oferta es veu reduïda considerablement, amb un total de 8 expedicions diàries per
sentit.

Expedicions diàries
Trajecte Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa

Anades a Palma 25 25 8 8
Tornades de Palma 24 24 8 8

Dia feiner Dissabte i festius

Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa
14:55 14:52 9:47 9:47

Amplitud horària (feiner) Amplitud horària (resta)
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Transport públic

Així mateix, s’ha avaluat el consum temporal (en minuts) que requereix anar i tornar de Palma, tot diferenciant també
entre les dues temporades de l’any. Si es consideren els dies feiners, durant la temporada alta el servei pateix un
increment en seu temps de recorregut, situant-se en 35 minuts (anades a Palma) i 34 minuts (tornades a Alaró). Durant
la temporada baixa es registra un descens d’entorn al 10% en aquests temps. En relació als dissabtes, diumenges i
festius, la variabilitat dels temps entre les temporades i els sentits de circulació és gairebé inexistent.

Si es compara aquest temps de trajecte en transport públic amb el temps que requereix el desplaçament en vehicle
privat, es pot obtenir la diferència temporal (excés o defecte, en minuts) que implica desplaçar-se en transport públic
respecte al cotxe. Com a temps de referència en cotxe, s’ha considerat un temps mitjà de 25 minuts. Cal tenir en
compte, però, que no es considera el temps que generalment es precisa per estacionar el vehicle una vegada s’arriba
a la destinació.

La taula inferior compara aquests temps, podent observar que durant la temporada alta la diferència s’incrementa
respecte a la temporada baixa (dia feiner). Pel que fa a la temporada baixa, els dies feiners mostren temps realment
similars, amb desviacions de l’ordre de 6 minuts en favor del cotxe. Finalment, si es comparen la resta de dies no
feiners, a ambdues temporades i a ambdós sentits s’aprecien diferències superiors als 10 minuts, fet que pot
condicionar la decisió final sobre el mode en el qual efectuar el desplaçament.

Temps de recorregut (minuts)
Trajecte Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa

Anades a Palma 0:35 0:31 0:38 0:38
Tornades de Palma 0:34 0:31 0:37 0:37

Dia feiner Dissabte i festius

Diferències de temps (minuts)
Trajecte Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa

Anades a Palma 0:10 0:06 0:13 0:13
Tornades de Palma 0:09 0:06 0:12 0:12

Dia feiner Dissabte i festius
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Transport públic

Per acabar amb l’anàlisi del transport públic, una vegada es disposa del temps de recorregut en ambdós modes de
transport, resulta possible calcular la ràtio entre el temps en transport públic i en vehicle privat, per sentit i temporada
de l’any. Els resultats que s’obtinguin permetran determinar el grau de competitivitat del transport públic. Així, si
aquesta ràtio és superior a 1, indica que el transport públic implica un excés de temps, i al contrari. Per altra banda, es
considera que una ràtio superior a 1,25-1,40 implica que el transport públic comença a ser una opció poc competitiva,
fet que pot reduir de manera notable el seu ús.

Així, els resultats obtinguts són els que es mostren a continuació. En termes generals, el transport públic presenta
ràtios relativament poc atractives, a excepció dels dies feiners de la temporada baixa, on les diferències temporals en
els recorreguts són menors. El que sí que queda palès és la millorable competitivitat del servei durant els dies no
feiners, amb independència del moment de l’any.

Ràtio TP/TV
Trajecte Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa

Anades a Palma 1,40 1,25 1,52 1,52
Tornades de Palma 1,38 1,27 1,48 1,48

Dia feiner Dissabte i festius
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Activitats econòmiques

Pràcticament qualsevol activitat econòmica, sigui petita, mitjana o gran, pot actuar com si d’un pol generador de mobilitat es
tractés. Aquesta generació es materialitza mitjançant l’atracció de clients o de béns/serveis. Per això, resulta important
conèixer quina és la seva ubicació geogràfica, doncs aquest informació pot ajudar a determinar «on» es poden generar més
fluxos de desplaçaments. Per altra banda, també interessa tenir informació respecte a la tipologia de l’activitat, doncs
segons aquesta, els fluxos poden ser de major o menor intensitat, és a dir, determinen «quant» es podria generar.
A continuació es mostra un mapa amb la localització geogràfica de les activitats
comercials existents, classificades segons la categoria de negoci. S’observa com, de
manera clara, la major part de l’activitat econòmica es concentra a la zona cèntrica
(voltants de la plaça de la Vila).
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Activitats econòmiques

La classificació de les activitats comercials segons la seva tipologia permet conèixer els trets característics del teixit
comercial d’Alaró. Així, la taula inferior presenta la distribució percentual per categoria de negoci.

Tipologia de negoci %
Bar/Restaurant 23,2%
Fusteria, fontaneria, tallers 16,2%
Oficines, asseguradores, serveis person 14,1%
Salut i estètica 11,1%
Alimentació 10,1%
Venda i reparació de vehicles 6,1%
Empreses d'allotjament turístic 4,0%
Regals i decoració 4,0%
Entitats financeres 3,0%
Quioscs, estancs, papereries 3,0%
Altres negocis diversos 3,0%
Roba i complements 2,0%

S’aprecia un clar domini dels negocis relacionats
amb el sector serveis, especialment restauració,
bar i cafeteria, categoria que representa entorn al
23% del total. Per altra banda, destaquen els
negocis lligats amb oficis i tallers, els quals
aglutinen un significatiu 16%. En termes generals,
es tracta d’un teixit comercial terciaritzat, dominat
per petits establiments i amb una clara vocació de
servei.

43



Equipaments

Els equipaments públics constitueixen una important font generadora de fluxos de mobilitat, associada a diferents perfils de
població segons la tipologia que es tracti. Així mateix, el patró temporal de comportament dels desplaçaments, així com la
intensitat d’aquests, podran també variar.

Per aquest motiu, conèixer
quins són els principals
equipaments i quina és la seva
localització esdevé important.
S’observa una clara tendència
a la concentració
d’equipaments a la zona
urbana més antiga (centre), així
com als voltants de la plaça del
Rosari.
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Càrrega i descàrrega

Les zones de càrrega i descàrrega són aquelles destinades a facilitar la distribució i el lliurament de béns i mercaderies
diverses. Per tant, la seva localització sol anar, en certa manera, correlacionada amb la distribució geogràfica de les
activitats comercials, especialment amb aquelles que requereixen d’una provisió més regular.

En total, Alaró disposa actualment de
14 zones habilitades específicament
per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies, destacant especialment
la seva presència a zones amb major
activitat comercial. En efecte, el
mapa de la dreta s’ha elaborat
d’acord amb la metodologia de
cartografia digital «Kernel»,
consistent en la definició de les
diferents densitats de punts (en
aquest cas, activitats comercials).
Així, els colors més foscos indiquen
una major densitat, i al contrari.
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Moto, bicicletes i altres reserves d’espai

El mapa de la dreta mostra la ubicació d’altres
elements de la via pública que també tenen
incidència sobre el sistema de mobilitat urbana.

Així, tant pel que fa a la motocicleta, com pel que
fa a la bicicleta, es considera que la primera
passa per fomentar i potenciar el seu ús és la
creació d’una infraestructura mínima. Aquesta
infraestructura mínima ha de permetre dotar de
seguretat i comoditat als vehicles utilitzats i als
usuaris. Alaró presenta actualment un total de 2
punts d’estacionament per a bicicletes, ubicats a
l’aparcament de Son Tugores i a la confluència
entre el carrer de Sant Roc i Son Sitges. Per
altra banda, és important remarcar l’absència de
carrils bici o senders que permetin una circulació
segura en aquest mode de transport.

Pel que fa a la motocicleta, hi ha un total de 7 punts habilitats per estacionar aquest tipus de vehicle, tal i com s’observa al
mapa que s’acompanya.

Altres reserves: inclouen un total de 7 places destinades a usos diversos: correus (1 plaça), vehicles relacionats amb
l’equipament sanitari (4 places) i vehicles municipals (2 places).
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Aforaments de trànsit

Un dels aspectes destacats d’aquest pla és determinar la intensitat de la circulació, mitjançant la realització d’un conjunt
d’aforaments de trànsit direccionals. Aquests s’han efectuat durant un dia feiner tipus del mes de maig, comprenent les
franges horàries del matí (9:00 a 14:00h) i de l’horabaixa (16:00 a 19:00h). En concret, els aforaments s’efectuaren el
dimarts dia 9 de maig de 2017. Es volia evitar, així, l’efecte dilluns i divendres, seleccionant un dia feiner tipus del tram
central de la setmana.

Així, com a resultat s’han obtingut els
volums de trànsit diaris mitjans que
carreguen els diferents punts de la xarxa
viària local.

Els aforaments s’efectuaren als punts que
s’indiquen al mapa de la dreta.
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Aforaments de trànsit

Punt Màxim/hora 
(matí)

Màxim/hora 
(horabaixa)

Màxim/hora 
(dia)

Mitjana/hora 
(matí)

Mitjana/hora 
(horabaixa)

Mitjana/hora 
(dia)

Total 
(matí)

Total 
(horabaixa) Total (dia)

1 536 651 651 427 584 486 2135 1751 3.886
2 260 320 320 208 298 242 1039 894 1.933
3 188 206 206 139 189 158 693 568 1.261
4 109 146 146 92 129 106 458 386 844
5 79 80 80 62 71 65 310 213 523
6 65 93 93 54 80 64 272 240 512
7 121 - 121 101 - 101 507 - 507
8 61 223 223 49 210 109 243 629 872
9 80 93 93 64 92 75 321 275 596
10 33 52 52 27 44 33 135 132 267
11 23 22 23 18 16 18 91 49 140
12 70 75 75 55 72 62 275 217 492
13 52 70 70 40 65 50 202 196 398

Una vegada s’han tractat estadísticament les dades, es poden extreure una sèrie d’indicadors de referència que permeten
caracteritzar el trànsit als diferents trams de la malla urbana. S’ha de tenir en compte que els resultats que s’indiquen a
continuació es corresponen a la franja temporal aforada. Els indicadors són els següents:
• Màxim per hora durant el matí i durant l’horabaixa.
• Màxim per dia (valor major entre els dos màxims anteriors).
• Mitjana per hora del matí, i de l’horabaixa.
• Mitjana per hora del dia (mitjana dels dos valors anteriors).
• Total de trànsit aforat al matí i a l’horabaixa.
• Total del trànsit del dia (sumatori dels dos valors anteriors).

Nota: el punt 7 és el relatiu a la plaça de la Vila, la qual durant l’horabaixa no està oberta a la circulació. Per aquest motiu
no presenta dades durant aquesta franja del dia.
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Aforaments de trànsit
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El gràfic inferior mostra els vehicles totals comptabilitzats, per punt d’aforament, al llarg del dia. S’observa com el punt 1
(accés per l’avinguda Constitució) és el que va carregar, amb diferència, majors volums de trànsit. Altre punt molt
significatiu de la xarxa urbana és la cruïlla entre l’avinguda Constitució- c/ Joan Alcover- c/Pere Rosselló i Oliver.
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La informació derivada dels aforaments, degudament tractada i expandida al conjunt del dia, permet elaborar un mapa
d’intensitats diàries estimades de trànsit. S’han estimat aquells carrers que han estat possible a partir dels punts
d’aforament, intentant sempre representar vials de certa importància en el conjunt de la xarxa urbana.

Aforaments de trànsit

Com a resultat s’observen unes
majors intensitats als vials de
l’avinguda Constitució, carrer de
ses Barreres i carrer d’es
Pontarró, tots ells amb intensitats
mitjanes diàries superiors als
2.000 vehicles. També cal
destacar l’eix Porrossar-Can
Palou-Son Antelm, amb valors de
trànsit rellevants, funcionat a
mode de falsa ronda.
Les diapositives següents
mostren els principals resultats
obtinguts a cada un dels punts
de la xarxa aforats.
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Punt 1. Avinguda de la Constitució (entrada).

Aforaments de trànsit
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Punt 1. Avinguda de la Constitució (entrada).
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Punt 1. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Al llarg del conjunt del dia s’aprecia una certa correlació entre les entrades i les sortides, tot i que durant el matí les sortides
tendeixen a superar a les entrades. Aquest patró s’inverteix durant l’horabaixa, on les entrades són més nombroses que les
sortides del nucli.
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Punt 2. Avinguda Constitució- Joan Alcover- Pere Rosselló i Oliver.
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Aforaments de trànsit
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Punt 2. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

Punt 2. Avinguda Constitució- Joan Alcover- Pere Rosselló i Oliver.

El flux de trànsit dominant durant tota la jornada d’aforament és el que discorre durant tota l’estona per l’avinguda
Constitució, és a dir, la majoria del trànsit (53%) que penetra diàriament a Alaró per aquesta avinguda tendeix a seguir
direcció centre del nucli urbà. El fet de no disposar de ronda pot condicionar aquest patró de comportament, carregant de
manera important la malla cèntrica del poble.
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Punt 3. Carrer Pere Rosselló i Oliver- Constitució- Joan Alcover.
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Punt 3. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

Punt 3. Carrer Pere Rosselló i Oliver- Constitució- Joan Alcover.

El carrer Pere Rosselló i Oliver serveix com a vial de sortida per a molts de vehicles (tal i com es veu al gràfic inferior),
doncs constitueix el flux dominant durant tot el dia.
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Punt 4. Pere Rosselló i Oliver (entrada).
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Punt 4. Pere Rosselló i Oliver (entrada).
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Punt 4. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Els dos moviments presenten un comportament relativament similar, amb oscil·lacions coincidents en el temps. Cal tenir en
compte, però, que els valors obtinguts en aquest punt d’aforament són reduïts, essent, per tant, els seus volums poc
rellevants.
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Punt 5. Carrer de Can Palou (entrada).
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Punt 5. Carrer de Can Palou (entrada).
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Punt 5. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

Durant gairebé tot el dia el patró de trànsit dominant és el que té origen a els Damunt i destinació Alaró, amb dues puntes
més o manco ben definides: primera hora del matí i moments inicials de l’horabaixa. El 73% de les entrades a Alaró per
aquest vial té origen a els Damunt. Pel que fa a les sortides, es registraren poc més de 100 vehicles durant tota la jornada.
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Punt 6. Carrer de Can Coxetí- d’Enmig.
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Punt 6. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Punt 6. Carrer de Can Coxetí- d’Enmig.

El fet més destacable d’aquest punt és l’increment rellevant que s’observa en el trànsit del moviment 2 a partir de
l’horabaixa. Aquest ascens pot tenir relació amb el tancament del trànsit a la plaça de la Vila a partir de les 16h. Així, el
62,5% del trànsit del carrer des Porrossar té origen al carrer d’Enmig, mentre que la resta prové de la zona d’els Damunt.
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Punt 7. Plaça de la Vila.
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Punt 7. Plaça de la Vila.
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Punt 7. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

La plaça de la Vila registra durant la jornada del matí un volum aproximat de 500 vehicles, on l’afluència de trànsit tendeix a
créixer a mesura que avança dita jornada (màxim a les 12:30 -13:00 hores). A partir de les 16:00 hores aquesta plaça
queda tancat durant unes hores al trànsit de vehicles, essent per això que no hi ha dades d’aforament durant aquesta
segona part del dia.
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Punt 8. Carrer Can Ros- Metge Jaume Colom- Can Manyoles – del Pontarró.
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Punt 8. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

Punt 8. Carrer Can Ros- Metge Jaume Colom- Can Manyoles – del Pontarró.

Efecte tancament de la plaça de 
la Vila durant l’horabaixa.

El fet més destacable d’aquest punt és l’increment sobtat del trànsit de vehicles durant l’horabaixa, clarament lligat amb
l’efecte tancament de la plaça de la Vila. Aquest fet queda evidenciat per l’augment desproporcionat del moviment 1
(direcció Metge Jaume Colom), cap al centre de l poble, fent de “circumval·lació” de la plaça de la Vila.
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Punt 9. Carrer del Pontarró- Metge Jaume Colom- Can Manyoles.
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Punt 9. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Punt 9. Carrer del Pontarró- Metge Jaume Colom- Can Manyoles.

Més del 90% del trànsit que penetra a Alaró amb origen el carrer del Pontarró/Solleric (després de la cruïlla amb el carrer de
ses Barreres) es dirigeix posteriorment cap al centre pel carrer Metge Jaume Colom. Cal tenir en compte que aquest vial
permet accedir al mateix centre urbà, així com també a l’aparcament de Son Tugores.
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Punt 10. Carrer Can Manyoles– Metge Jaume Colom- del Pontarró.
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Punt 10. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Punt 10. Carrer Can Manyoles– Metge Jaume Colom- del Pontarró.

Novament és el carrer Metge Jaume Colom el major destinatari del trànsit (75%), en aquest cas el que té origen al carrer de
Can Manyoles. L’altre 25% restant es dirigeix cap al carrer del Pontarró, direcció carrer de ses Barreres o afores del poble.
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Punt 11. Carrer del Pujol- Son Sitges.
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Punt 11. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal
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Punt 11. Carrer del Pujol- Son Sitges.

Els flux de trànsit que carrer el carrer del Pujol (zona d’els Damunt) és poc significatiu, tal i com es desprèn dels resultats
inferiors (ordres de magnituds de 0 a 6 vehicles per quart d’hora). Destaca la punta de migdia, direcció Alaró, tal vegada per
fer gestions al centre urbà.
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Punt 12. Carrer Can Manyoles- Sabateres.
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Punt 12. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2 Moviment 3

Punt 12. Carrer Can Manyoles- Sabateres.

La major part del trànsit que accedeix a Alaró pel carrer de Can Manyoles es desvia immediatament cap al carrer de ses
Sabateres (gairebé un 78%), el qual permet posteriorment enllaçar directament amb l’avinguda Constitució i el centre de
vila. El volum de trànsit que segueix transitant cap a Can Manyoles és escàs, de poc més de 100 vehicles durant tota la
jornada d’aforament.
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Punt 13. Carrer Can Manyoles.
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Punt 13. Carrer Can Manyoles.
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Punt 13. Evolució del trànsit per moviment i franja temporal

Moviment 1 Moviment 2

Els aforaments van identificar uns 400 vehicles que sortien del carrer de Can Manyoles, tendint la majoria (55%) a sortir del
poble cap a les afores, mentre que el restant 45% torna a penetrar pel carrer de ses Sabateres. La tendència que s’observa
és que durant l’horabaixa els volums de trànsit creixen considerablement en comparació amb el matí.
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Conclusions principals

Aforaments de trànsit

• Alaró registra unes intensitats de trànsit elevades, especialment a l’accés per l’avinguda Constitució. Dels aforaments
realitzats, s’observen rutes ben definides, com l’eix constitució per l’avinguda Constitució – Can Ros, o l’ús del vial des
Porrossar- Son Antelm- Son Palou com a «falsa» ronda.

• La majoria del trànsit que penetra a Alaró per l’avinguda Constitució segueix directament cap al centre, fet que tendeix
a saturar aquesta zona del poble, tenint en compte especialment les característiques dels seus carrers (més estrets,
molts sense voreres, moviment de vianants, etc.).

• Durant el matí els sortides de vehicles del poble tendeixen a superar les entrades, mentre que a partir de l’horabaixa
el patró és invers: entrades superen a les sortides. Segurament, una part significativa de la població local efectua
desplaçaments cap a l’exterior de manera regular (per exemple, per motius laborals), tornant a Alaró més tard.

• El tancament de la circulació a la plaça de la Vila durant les horabaixes té una repercussió directa sobre moviments
adjacents en la circulació, com és el cas del carrer Metge Jaume Colom, el qual veu incrementat el seu volum de
trànsit de manera molt important.

• Les relacions de trànsit entre el nucli urbà i la zona d’els Damunt és constant al llarg del dia, tot i que els valors
registrats durant els aforaments mostren uns volums de vehicles relativament baixos.

• En termes generals, el total de vehicles per hora tendeix a ser més elevat durant les hores d’horabaixa, fet que deriva
en majors nivells de circulació a partir d’aquestes hores del dia.
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Ocupació de l’estacionament

Una de les principals tasques que es van dur a terme durant la campanya de treball de camp va ser la comptabilització de
les places d’estacionament lliures, tal i com s’ha vist anteriorment. Aquestes places, a la vegada, es van classificar per
zones, en funció de similituds urbanístiques i morfològiques dels diferents carrers del poble. Aquesta capacitat
d’estacionament públic equivaldria a la capacitat màxima d’estacionament que pot arribar a assolir Alaró. Amb la finalitat de
determinar quin és el grau d’ocupació i/o saturació d’aquesta oferta d’estacionament, s’ha desenvolupat un estudi d’ocupació
de la via pública. Aquest estudi ha consistit en comptar tots els vehicles qui hi havia estacionats a cada una de les zones al
llarg d’un dia feiner tipus (i que equivaldria a la demanda d’estacionament).
D’aquesta manera, creuant les dades d’oferta i de
demanda, resulta possible calcular el nivell
d’ocupació i determinar fins a quin punt existeix
una saturació a les vies d’Alaró. La zonificació
efectuada permet identificar directament quins
àmbits urbans del poble són els que presenten
majors tensions.

En concret, el treball de camp es va dur a terme
el mateix dia que l’aforament de trànsit (dimarts,
dia 9 de maig de 2017), que constitueix, com s’ha
esmentat, un dia feiner tipus. L’horari de l’anàlisi
va comprendre des de les 9:00 fins a les 19:30h,
realitzant-se un total de tres voltes senceres
durant el matí, i tres voltes més durant
l’horabaixa. És a dir, es va estudiar l’evolució del
nivell d’ocupació de tots els carrers del poble al
llarg del dia.
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Ocupació de l’estacionament

% d'ocupació
Hora Centre Eixample Els Damunt Total
9:15 76,3% 59,1% 63,0% 64,7%
11:30 74,9% 54,1% 63,0% 61,2%
12:50 76,7% 54,9% 58,5% 61,9%
15:00 79,0% 57,6% 69,6% 65,1%
16:30 84,4% 66,4% 74,8% 72,6%
18:00 86,6% 67,2% 83,0% 74,4%

Mitjana 79,6% 59,9% 68,6% 66,6%
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Centre Eixample Els Damunt

La taula de la dreta especifica el percentatge
d’ocupació calculat a cada una de les tres zones
analitzades, en funció de les diferents voltes
senceres efectuades al poble. S’observa com, en
termes generals, la zona del centre és la que
presenta uns nivells d’ocupació més elevats al
llarg de tot el dia, fins a arribar a l’horabaixa a una
situació que per poc no esgota la seva capacitat
màxima. Cal dir, però, que naturalment la zona del
centre es caracteritza per la seva menor capacitat
a causa de la seva particular disposició de carrers.
Per altra banda, la zona de l’eixample presenta
una ocupació mitjana diària d’entorn al 60%.

Un altre aspecte molt interessant és el gradient
que es produeix al llarg del dia, amb una
tendència a incrementar l’ocupació de la via
pública a mesura que avancen les hores. Així,
durant l’horabaixa l’ocupació de la via pública va
pujant, fins arribar a una ocupació mitjana global
de gairebé el 75% a partir de les 18h (del conjunt
del poble). Aquest percentatge és realment elevat.
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Ocupació de l’estacionament

% d'ocupació
Hora Son Tugores Camí de Vela sa Bastida Total
9:15 55,4% 56,3% 87,0% 60,7%
11:30 57,4% 43,8% 82,6% 60,0%
12:50 55,4% 56,3% 78,3% 59,3%
15:00 60,4% 87,5% 78,3% 66,4%
16:30 72,3% 118,8% 87,0% 80,0%
18:00 74,3% 118,8% 82,6% 80,7%

Mitjana 62,5% 80,2% 82,6% 67,9%
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Son Tugores Camí de Vela sa Bastida

S’ha estudiat també l’evolució de
l’ocupació de les places d’estacionament
de les diferents bosses d’aparcament
disponibles (bàsicament l’aparcament de
Son Tugores, del camí de Vela i de sa
Bastida).

Es detecta uns nivells d’ocupació
significatius, especialment al camí de
Vela, on durant l’horabaixa arriba a
excedir la seva capacitat màxima teòrica
(presentant un problema de sobre-
ocupació). Per altra banda, l’aparcament
de sa Bastida (ubicat a els Damunt)
mostra nivells d’ocupació superiors al
80% durant la major part del dia. Pel que
fa a Son Tugores, a mesura que avança
el dia es va omplint, esgotant fins a tres
quartes parts de la seva capacitat a partir
de les 18h.

Capacitat màxima teòrica

Sobre-ocupació
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Ocupació de l’estacionament

Els mapes inferiors mostren l’índex d’ocupació mitjà i màxim de cada una de les zones, durant la franja diària del matí.
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Ocupació de l’estacionament

Pel que fa a l’horabaixa, les ocupacions mitjanes i diàries són les següents.
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Ocupació de l’estacionament

Finalment, es mostren els resultats agregats per al conjunt del dia a cada una de les zones d’Alaró.
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Diagnosi del sistema de mobilitat:
Matriu DAFO
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Debilitats

• Alaró ha experimentat un avanç molt important en el seu índex de motorització, el qual actualment es troba lleugerament
per sota de la mitjana balear (585,7‰ i 608,7‰ respectivament). Així, durant el període 2000-2016, la relació de turismes
per cada 1.000 habitants ha crescut un 4,4%, mentre que a les Illes Balears s’ha vist reduït en un 2,2%.

• Pel que fa als volums de trànsit de la xarxa externa, cal destacar la considerable inflació de trànsit experimentada. En
termes generals, tots els accessos han crescut per sobre del 20% a la darrera dècada Així, per exemple, la intensitat
mitjana diària de la carretera Ma-2022 (Alaró-Consell), ha registrat un increment del 23,2% durant el període 2005-2016.

• Igualment, el volum de vehicles registrat a l’interior del nucli urbà és significatiu, amb vials que superen àmpliament el
llindar dels 2.000 vehicles diaris (com l’avinguda Constitució, el carrer del Pontarró o de Pere Rosselló i Oliver). A més, el
fet de no disposar de rondes de circumval·lació genera com a resultat una càrrega important del trànsit a l’interior del
poble. Cal destacar l’absència d’elements pacificadors del trànsit o reductors de velocitat a l’interior del nucli urbà, a
excepció de punts concrets. En relació amb la qüestió de la pacificació, dir que Alaró no disposa de zones destinades a
calmar el trànsit (zones 20 o 30), ni tan sols a les proximitats dels centres educatius.

• Alaró disposa de pocs espais destinats específicament a la circulació de vianants, més enllà d’un tram de la plaça de la
Vila. A més a més, pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda, existeix un dèficit molt important de places
reservades, molt per sota del que recomana la normativa autonòmica. Respecte a la seva ubicació, s’ha de fer notar la
manca de cobertura dels principals equipaments mitjançant places reservades per a PMR.

• Una de les debilitats importants a destacar és l’absència de voreres a àmplies zones del nucli. Tal i com s’ha esmentat a
l’anàlisi de la situació actual, no s’han considerat les rigoles com a voreres, doncs no compleixen específicament aquest
funció, a més d’existir la tendència per part dels vehicles a estacionar damunt les mateixes. A més, les voreres existents
presenten unes amplàries mitjanes realment reduïdes, generalment inferiors al metre.
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Debilitats (ii)

• Alguns vials o trams de carrer presenten relacions amplària-carril reduïdes, fet que deriva en problemes de circulació i
retencions puntuals. Així, cal destacar l’avinguda Constitució, el carrer de ses Barreres o el carrer Pere Rosselló i Oliver.

• La conjugació dels aspectes anteriors, juntament amb la particular configuració de la malla urbana a determinades zones
del poble, pot derivar en una coexistència conflictiva entre els vianants I vehicles, a més d’una circulació menys fluida i
amb més interrupcions.

• Alaró no disposa actualment de cap figura que tingui com a objecte la regulació de l’estacionament en superfície, que
tendeixi, per exemple, a promoure un sistema de rotació de les places a vies concretes del poble. El fet de tenir carrers
on tot l’estacionament és lliure, pot derivar en un excés de trànsit d’agitació, especialment a zones més cèntriques (amb
els efectes derivats relacionats amb la pol·lució ambiental i acústica).

• Destaca la reduïda proporció de places d’estacionament perifèriques disponibles a bosses d’estacionament, fet que
deriva en un escàs «coixí» de places en cas de celebració d’esdeveniments o activitats amb certa afluència de públic. A
més de la limitada oferta de places d’aquest tipus, s’ha d’esmentar la certa saturació que experimenten, amb uns nivells
d’ocupació realment elevats al llarg del dia (fins i tot, segons el cas, superant la seva ocupació teòrica).

• Referent a l’estacionament, resulta significativa l’elevada ocupació de les places a gairebé tots els vials del nucli urbà,
especialment a la zona cèntrica. Així, en termes agregats, Alaró presenta de mitjana més del 60% de les seves places
ocupades, destacant a més la tendència a incrementar aquesta ocupació a mesura que avança el dia.

• Alaró presenta una molt reduïda infraestructura destinada a afavorir la mobilitat en bicicleta, o a potenciar l’ús dels
vehicles elèctrics.
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Amenaces

• Una font important d’amenaces prové d’hàbits socials i culturals, existents no només a Alaró, sino estesos pel conjunt de
la societat. Així, la implantació d’un pla de mobilitat urbana sostenible implica l’alteració d’una sèrie d’hàbits i patrons de
comportament, modificant la manera de realitzar els desplaçaments. Aquest fet s’enfronta, especialment al principi, amb
resistències socials. Aquestes resistències solen ser més fortes quan es tracta d’ordenar, regular o limitar places
d’estacionament.

• Pel que fa a la mobilitat interna, existeix la tendència a caminar només si les distàncies son reduïdes. A més, si les
condicions per desplaçar-se pel poble no són les adequades (absència de voreres, ruptures als itineraris, etc.), resulta
com a conseqüència una menor predisposició a caminar o anar en bicicleta.

• El foment i potenciació de la mobilitat sostenible requereix d’una sèrie de mesures que suposen la creació de noves
infraestructures, inversions específiques, campanyes de conscienciació i d’informació, etc. És a dir, es tracta d’actuacions
de rendibilitat econòmica indeterminada, que moltes vegades es consideren com a no prioritàries (especialment en un
context amb restriccions pressupostàries).

• La tendència a ubicar equipaments, centres de treball, habitatges, etc. a la perifèria dels nuclis deriva en unes majors
necessitats de desplaçaments, que tenen com a conseqüència un major ús del vehicle privat i una dispersió territorial del
trànsit més intensa.
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Fortaleses

• Alaró presenta una estructura urbana relativament compacta, amb distàncies extremes reduïdes, les quals són
assumibles a peu o en bicicleta (tot i que la connexió entra la zona centre i els Damunt presenta una cerca orografia).
Així, una de les fortaleses del poble és la possibilitat de potenciar de manera decidida la circulació en aquests modes de
mobilitat.

• La zona del centre d’Alaró es caracteritza per una peculiar distribució de carrers, amb seccions reduïdes i amb un atractiu
important. Es tracta, per tant, d’un àmbit urbà amb condicions de partida favorables per introduir nous usos de l’espai
urbà, recuperant espai per al vianant.

• El nucli urbà disposa d’una trama de carrers on predomina el sentit únic de circulació, situació que afavoreix a tenir una
circulació interna més dirigida, fluida i amb menors interrupcions. D’aquesta manera, resulta més senzill determinar i
concretar on s’ubiquen els principals fluxos de trànsit.

• El teixit comercial d’Alaró, en comparació amb altres àmbits urbans de característiques similars, és significatiu, certament
dens a la seva zona més cèntrica. Aquesta concentració geogràfica de les activitats comercials evita la generació de
fluxos de circulació dispersos, és a dir, ben delimitada a l’espai, permetent així un major enfocament de les possibles
solucions. No obstant, aquesta concentració també genera com a efecte contrari una major pressió de vehicles sobre
aquests vials, fet que deriva en problemes de seguretat i retencions.

• Actualment són encara pocs els pobles que disposen d’associacions i entitats orientades a la promoció de polítiques de
mobilitat sostenible. Aquest és el cas d’Alaró, on l’entitat «Conviu Alaró» fa feina en identificar problemes i aportar
possibles solucions.
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Oportunitats

• Hi ha una clara tendència a donar cada vegada més importància a la mobilitat sostenible. Així, s’estan estenent les
mesures encaminades a recuperar l’espai públic, millorar la qualitat del medi ambient urbà, equilibrar l’ús dels carrers,
dotar de seguretat, racionalitat i comoditat als vials. Cal continuar dedicant esforços per crear espais oberts a tothom,
permetent una coexistència pacífica entre tots els usuaris de la via pública.

• Cada vegada es fa més esport a l’aire lliure (bicicleta, running, etc.), fet que, en certa manera, relaciona de manera
implícita mantenir un hàbit de vida saludable amb la mobilitat sostenible.

• El centre urbà d’Alaró disposa d’una sèrie de carrers singulars i un teixit comercial realment atractiu i que genera
diàriament una important afluència de visitants. Aquest fet es pot aprofitar mitjançant la creació de rutes a peu i eixos
cívics, on el vianant i la bicicleta siguin protagonistes. S’ha de tenir en compte que l’evidència empírica demostra els
beneficis d’aquests tipus de mesures sobre la dinamització del teixit comercial i la seguretat dels residents.

• La creació de noves figures orientades a la regulació de l’estacionament pot tenir repercussions beneficioses sobre
diferents col·lectius, com ara els comerços (garantir la rotació de vehicles) i residents (garantir la disponibilitat de places).

• Existeix un cert consens sobre l’increment sostingut que s’espera en el preu del combustible a mig termini, fet que
juntament amb la dependència energètica actual, pot derivar en efectes negatius sobre la renda de les persones. Aquest
fet pot motivar un major ús d’altres modes, com el transport públic, el cotxe compartit o la bicicleta (quan sigui possible). A
més, els seus beneficis són múltiples: personals (salut), econòmics (menors costos directes), o fins i tot temporals
(recerca d’estacionament, etc.).
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